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اثر احتمالی تغییر اقلیم بر عملکرد محصول گندم در استان تهران
علیرضا شکیبا  ،1سمانه شب خیز  ، *2فرشید حشمدار

3

 -4دانشيار سنجش از دور و  ،GISدانشگاه شهيد بهشتی
 -2کارشناسی ارشد جغرافياي طبيعی اقليم شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرري
 -3کارشناس ارشد جغرافياي طبيعی اقليم شناسی ،اداره کل هواشناسی استان تهران
پذیرش مقاله4333/41/45 :
تأیيد نهایی مقاله4331/5/45 :
چکیده
اثر تغيير اقليم بر روي کشاورزي و امنيت غذائی مردم یکی از مهمترین موضوعات مطرح در سطح جهان است .استان
تهران با داشتن  51425هکتار سطح زیرکشت گندم (سال زراعی  )4333-4333و عملکرد توليد  3935/5تن در همين
سال داراي بيشترین عملکرد توليد در بين استانهاي کشور بوده است .هدف از این مطالعه ارزیابی اثر تغيير اقليم بر
عملکرد توليد محصول گندم در استان تهران است .دادههاي هواشناسی  53سال ( 4354-2113ميالدي) ایستگاه
هواشناسی تهران (مهرآباد ،ورامين ،فرودگاه امام خمينی (ره) ،دوشان تپه ،اقدسيه) جهت انجام مطالعه انتخاب شد .پس
از صحت سنجی مدل آماري  ClimGenدادههاي ایستگاه ،دادههاي اقليمی سالهاي 2121–2151ميالدي وارد این
مدل شد .نتایج دادههاي اقليمی به همراه متغيرهاي خاکشناسی و کشاورزي مربوطه ،براساس دو سناریوي تغيير اقليمی
 A2و  B2در دو حالت ( -4افزایش -2 ،CO2افزایش توأم  CO2و درجه حرارت) وارد مدل کشاورزي  APSIMگردید.
درسناریوهاي مجموعه  A2و  ، B2با افزایش  CO2به تنهایی به ترتيب به ميزان ppm 911و  ppm 525و بدون تغيير
فرض نمودن نوسانات دما شاهد افزایش توليد به ترتيب به ميزان  %23و  %43نسبت به سناریوکنترل هستيم .اما درسناریو
بعدي با دخالت دادن افزایش دما به ترتيب به ميزان 1و  2درجه سانتی گراد ميزان توليد نسبت به سناریوي کنترل به
ترتيب %41و %42کاهش یافته است.

واژههای كلیدی :استان تهران ،تغيير اقليم ،گندم ،مدلهاي اقليمی و آماري.APSIM ،

* -نویسنده مسئول13429291925 :

Email: halovin2020@yahoo.com
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غذایی انسان به ویژه در قاره آسيا به طور مستقيم
از غالت تأمين میشود (راجر و دانيل.)2113 ،
مقابله با تغيير اقليم مستلزم ارائه راهکارهایی براي
سازگاري با شرایط آینده است .پيش بينیهاي
انجام شده نشان داده است که راهکارهاي سازگاري
با تغيير اقليم اغلب موفقيت آميز بوده و در بسياري
موارد افزایش عملکرد را نيز به همراه داشتهاند .البته
براي عملی کردن این راهکارها بسته به ماهيت آنها
به  5تا  21سال زمان نياز خواهد بود .بنابراین
ارزیابی راهکارهاي مختلف سازگاري در شرایط
آینده اقليمی کشور نيز به نوبه خود از اهميت ویژه-
اي برخوردار است (کوچکی .)4339 ،تاثير تغييرات
آینده اقليمی بر توليد انواع محصوالت کشاورزي در
مقياس جهانی (پري )2111 ،منطقهاي (الدوینگ،
2115؛ فن ایته سوم2113 ،؛ اونس2113 ،؛ سلطانا،
2113؛ الم2113 ،؛ وانگ .)2113 ،درکشورهاي
مختلف مورد بررسی قرار گرفته است ،و در ایران
نيز ضرورت چنين مطالعاتی کامالً مشهود میباشد.
در این مطالعه با در نظر گرفتن محدودیت تحقيقات
انجام گرفته در ایران و اهميت محصول گندم ،به
آشکار سازي و بررسی اثرات احتمالی این تغييرات
بر ميزان عملکرد محصول گندم در استان تهران،
که در سالهاي  4335-4331باالترین عملکرد را
در بين استانهاي کشور داشته پرداخته میشود.
استان قم ،از غرب به استان قزوین و از شرق به
استان سمنان محدود میشود .استان تهران از نظر
موقعيت جغرافيایی بين  31درجه و  52دقيقه تا
 35درجه و  24دقيقه عرض شمالی و  51درجه و
 41دقيقه تا  53درجه و  41دقيقه طول شرقی قرار
دارد (شکل .)4

مقدمه
گندم یکی از محصوالت استراتژیک و اساسی
کشورهاي دنيا و همچنين تأمينکننده اصلی جيره
غذایی مردم ایران و قسمت اعظم از پرتئين و کالري
مورد نياز افراد جامعه به حساب میآید .اما با توجه
به روند رو به تزاید جمعيت کشور و افزایش نياز به
مصرف مواد غذایی ،مشکل اساسی جامعه کنونی
اطالع دقيق از ميزان توليدات گياهی گندم و ایجاد
تعادل در واردات و صادرات این محصول استراتژیک
میباشد (مومن زاده و همکاران .)4333 ،بر اساس
ارزیابیهاي  IPCCتا سال  2411با فرض دو برابر
شدن غلظت  CO2دماي متوسط ایران 4.5 - 1.5
درجه سلسيوس افزایش مییابد (اپيک.)2119 ،
بدیهی است چنين روندي بخشهاي مختلف
فعاليتهاي انسانی از جمله کشاورزي را تحتتأثير
قرار خواهد داد .کشاورزي از جمله فعاليتهاي
انسانی است که شدیداً به شرایط اقليمی وابسته
است .آشکار سازي این تغييرات و از آن مهمتر
بررسی اثرات این تغييرات بر انواع محصوالت
کشاورزي بسيار حائز اهميت میباشد (جانگان و
همکاران .)2113 ،امروزه نزدیک به -91درصد از
سطح زیر کشت یک ميليارد هکتاري جهان را غالت
اشغال نموده اند ،و تقریباً نيمی از کل نيازهاي
مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه :استان تهران با 43313
کيلومتر مربع مساحت ،فضایی معادل  4/2درصد
مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است.
این استان از شمال به استان مازندران ،از جنوب به
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شکل  :4موقعيت جغرافيایی استان تهران

توليد دادههاي هواشناسی براي آینده ،تبدیل داده-
ها به فرمتهاي قابل پردازش ،صحت سنجی دادهها
و آزمونهاي آماري مربوطه ،توليد فایلهاي قابل
شناسائی توسط مدلهاي استفاده شده و ایجاد
دادههاي اصلی ورودي مدل شبيهساز رشد از نرم-
افزارهاي )ClimGen ، APSIM ، SPSS(16
 Excel ،استفاده شده است.

متغیرهای هواشناسی و كشاورزی:

آمار روزانه دماي بيشينه ،دماي کمينه ،بارندگی،تابش و تبخير ایستگاههاي هواشناسی سينوپتيک
استان تهران تهيه شده از مراکز هواشناسی اعم از
واحدهاي سازمانی ،استانی و اداري.
دادههاي فنولوژیکی ،مدیریت مزرعه و خاک-شناسی تهيه شده از سازمان جهاد کشاورزي استان
تهران.
آمار مربوط به توليد ،سطح زیر کشت و راندمانتوليد گندم تهيه شده از بانکهاي آماري اینترنتی
وزارت جهاد کشاورزي و سازمان خواربار و
کشاورزي ملل متحد.
اطالعات مربوط به خاک منطقه از جمله ميزانمواد آلی سطح خاک ،نوع مواد آلی سطح خاک،
درصد کربن به ازت ،مشخصات خاک منطقه که از
آزمایشگاه آب و خاک تهران اخذ شد و به منظور

مدلهای اجرای كار:

 -4مدل آماري  ،ClimGenکه برنامهاي مناسب
جهت توليد آمار روزانه و تمامی متغيرهاي مورد نياز
با استفاده از دادههاي هواشناسی است (شکل.)2
 ClimGenیک مدل اقليمی آماري است که با
استفاده از دادههاي هواشناسی موجود و گذشته
توانایی توليد دادههاي هواشناسی براي آینده و یا
باز سازي دادههاي مفقوده را دارد.
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شکل :2پنجره اصلی مدل ClimGen

اطالعات مربوط به خاک ،محصول و مدیریت مزرعه،
اثرات تغيير اقليم را بر روي ميزان توليد محصول
در زمان حال و آینده بررسی میکند (شکل.)3

 -2مدل کشاورزي  ،APSIMیک مدل شبيهساز
رشد محصوالت کشاورزي است که با استفاده از
خروجی مدلهاي اقليمی ،دادههاي هواشناسی،

شکل :3مدل شبيه ساز رشد APSIM

بودن توزیع دادههاي مشاهده شده در ایستگاههاي
هواشناسی تهران (مهرآباد ،ورامين ،فرودگاه امام
خمينی (ره) ،دوشان تپه ،اقدسيه) و دادههاي مدل-
سازي شده ،آزمون کلموگروف اسميرنف استفاده
شد .که پس از صحت سنجی ،از دادههاي
هواشناسی براي مدلسازي دادههاي اقليمی سال-
هاي  2121-2151ميالدي در مدل آماري
 ClimGenاستفاده شد .پس از تصحيح این دادهها
به عنوان بخشی از وروديهاي مدل کشاورزي

روش اجرا :در این مطالعه از دادههاي هواشناسی
ایستگاه سينوپتيک مهرآباد تهران ،با آمار بيش از
 31سال داده پيوسته براي صحت سنجی خروجی-
هاي مدل  ClimGenاستفاده شد .جهت صحت
سنجی خروجیهاي مدل  ClimGenميانگين دماي
حداقل ،حداکثر و ميانگين مشاهده شده ایستگاه در
بيست سال اول ( 4354تا  )4391با ميانگين پيش
بينی شده توسط مدل با آزمون  t-testدر سطح
معناداري  1/15مقایسه شد .براي بررسی نرمال
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شده براي سالهاي مورد نظر به نرم افزار  Excelو
 SPSSجهت انجام عمليات آماري منتقل گردید.

 APSIMمورد استفاده قرار گرفت که دادههاي
تصحيح شده به عنوان قسمتی از وروديها به همراه
متغيرهاي خاکشناسی و کشاورزي ذکر شده ،در
مدل کشاورزي  APSIMوارد گردید .سپس بر
اساس دو سناریوي تغيير اقليمی  A2و  B2به شرح
زیر:
ppm
  ،CO2 = 700بدون تغيير در دما و بارندگی  ،CO2 = 700 ppmتغييرات دما  +1درجه سلسيوسسناریو  B2در دو حالت:
  ،CO2 = 525 ppmبدون تغيير در دما و بارندگی  ،CO2 = 525 ppmتغييرات دما  +2درجه سلسيوسو سناریوي کنترل:
 ،CO2 = 350 ppmبدون تغيير در دما و بارندگیميزان تغييرات توليد گندم در ایستگاه منتخب طی
سالهاي  2121تا  2151برآورد شد و نتایج حاصل
در جداول و گرافهاي مخصوص بدست آمده مورد
تحليل قرار گرفت (الدوینگ و إسنگ2115،؛
محمدي و همکاران4333 ،؛ حشمدار .)4331 ،در
گام بعدي با اجراي مدل  APSIMبه اجراي شبيه-
سازي مورد نظر پرداخته شد .براي شبيه سازي
ميزان توليد در شرایط تغيير اقليم از سناریوهاي
ذکر شده استفاده شد .سپس خروجیهاي توليد

نتایج
یافتههای تحقیق

در این قسمت پيش رو نتایج بدست آمده و در دو
بخش ارائه شده است .در بخش اول نتایج صحت
سنجی خروجیهاي مدل اقليمی  ClimGenو در
بخش دوم نتایج حاصل از اجراي مدل  APSIMبا
توجه به دو سناریوي  A1و  B2ارائه میگردد.
صحت سنجی خروجیهای مدل اقلیمی
نتایج صحت سنجی خروجیهای مدل آماری

 :ClimGenجهت سنجش صحت این مدل مقادیر
مشاهده شده متغيرهاي دماي کمينه ،دماي
بيشينه ،دماي ميانگين استان تهران با مقادیر پيش
بينی شده متغيرهاي مذکور توسط مدل ClimGen
طی سالهاي  4354تا  2113با استفاده از روش
آماري  t-testمقایسه شد.
در زیر نتایج بدست آمده را مشاهده مینمایيد:
با توجه به جدول  4مشخص شد که شرط نرمال
بودن توزیع متغيرها در سطح معناداري α=1/15
رعایت شده است.

جدول :4نتایج آزمون کلموگروف اسميرنف در صحت سنجی مدل ClimGen
آزمون کلموگروف اسميرنف یک نمونهاي One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testc

تعداد کل نمونهها ()N

P-value

مشاهده شده

19022

0.21

پيشبينی شده

19022

0.23

مشاهده شده

19022

0.40

پيشبينی شده

19022

0.44

مشاهده شده

19022

0.52

پيشبينی شده

19022

0.54

متغيرها
دماي کمينه
(سلسيوس)
دماي بيشينه
(سلسيوس)
دماي ميانگين
(سلسيوس)
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آزمون  tنيز با سطح معناداري  %33و α =1/14در
چهار متغير دماي کمينه ،دماي بيشينه ،دماي
ميانگين مورد بررسی قرار گرفت (جدول .)2
جدول  :2نتایج آزمون لون و  t-testدر صحت سنجی مدل ClimGen

ميانگ
ین

انحراف
استاندارد

مشاهده شده

12.0

3.62

پيش بينی
شده

11.83

3.46

مشاهده شده

17.35

3.67

پيش بينی
شده

17.01

3.79

مشاهده شده

22.7

3.72

پيش بينی
شده

22.37

متغيرها

نتایج آزمون تجانس واریانس لون
Levene's Test for Equality of Variances

F

دماي کمينه
(سلسيوس)
دماي ميانگين
(سلسيوس)
دماي بيشينه
(سلسيوس)

P-value
Equal variances
assumed
0.000

16.30

0.000

18.80

0.000

31.50
4.12

با توجه به نتایج آزمون لون در مورد توزیع
متغيرهاي دماي کمينه ،بيشينه و ميانگين بدليل
عدم تجانس واریانس از نتایج مربوط به عدم
تجانس استفاده شد .با توجه به نتایج آزمون ،t
تفاوت معناداري بين دادههاي مشاهده شده و نتایج
پيش بينی شده توسط مدل  ClimGenدر سطح
 %33و با  α =1/14مشاهده نشد .بدین ترتيب
فرضيه تحقيق تایيد شد و میتوان نتيجه گرفت که
مدل  ClimGenاز صحت الزم براي توليد دادههاي

نتایج آزمون t-test

t

df

Pvalue

2.03

34328

0.04

Equal variances not
assumed

2.03

34310

0.04

Equal variances
assumed

2.65

34328

0.005

Eqal variances not
assumed

2.65

34300

0.005

Equal variances
assumed

3.15

34328

0.001

Eual variances not
assumed

3.15

34330

هواشناسی آینده به عنوان قسمتی از ورودي مدل
کشاورزي برخوردار است.
نتایج خروجی های مدل كشاورزی  :APSIMبعد
از اجراي مدل تحت سناریوهاي ذکر شده در دوره
زمانی  ،2121 – 2151نتایج آن به شرح زیر ارائه
میگردد:
در شکل  5 ،1و  5نتایج خروجیهاي مدل
کشاورزي  APSIMدر مورد ميزان عملکرد توليد
گندم تحت سناریوهاي ذکر شده ارائه شده است.
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شکل :1عملکرد توليد تحت سناریو A2

..
شکل :5عملکرد توليد تحت سناریو B2

شکل  :5عملکرد توليد تحت سناریو هاي  B2و A2

 2121تحت سناریوهاي ذکر شده به نمایش درآمده
است .مرزهاي مستطيلها نشانگر  25و  95درصد،
خط وسط مستطيلها نشانگر ميانه ،خطوط پائين
و باالي مستطيلها (ویسکرها) به ترتيب نشانگر 41

در شکلهاي  5 ،1و  :5عملکرد توليد تحت
سناریوهاي  ،A2عملکرد توليد تحت سناریوهاي
 ،B2عملکرد توليد تحت سناریوهاي  A2و  ،B2روند
تغييرات ميزان محصول در بازه زمانی - 2151
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و  31درصد و خطوط انتهایی ویسکرها کمينه و
بيشينه مقادیر را نشان میدهند (جدول .)3

جدول  :3مقایسه ميانه توليد در هر سناریو و روند تغييرات نسبت به سناریوي کنترل
روند تقریبی تغییرات

ردیف

سناریو

میانه تولید ( )kg/ha

1

كنترل

1131/2

()%

1331/5

+13
-11

نسبت به سناریو كنترل

2

CO2= 525 PPM

3

CO2= 525 PPM,
∆T=+2 0C

1101

3

CO2= 700 PPM

3111/1

+22

5

CO2= 700 PPM,
∆T= +4 0C

020/3

-12

B2

A2

 = ∆Tتغييرات دما
با توجه به شکلهاي  5 ،1و  :5عملکرد توليد تحت
سناریوهاي  ،A2عملکرد توليد تحت سناریوهاي
 ،B2عملکرد توليد تحت سناریوهاي  A2و  B2و
جدول  ،3بيشترین افزایش توليد نسبت به سناریو
کنترل ،در سناریوي ردیف  1به ميزان  %23دیده
میشود ،همچنين بيشترین کاهش توليد نيز در
سناریوهاي ردیف  5به ميزان  %42مشاهده می
شود .در سناریوهاي مجموعه  ،B2با افزایش CO2
به تنهائی به ميزان  525 ppmو بدون تغيير فرض
نمودن نوسانات دما (ردیف )2شاهد افزایش توليد
به ميزان  %43نسبت به سناریو کنترل هستيم .در

سناریو بعدي (ردیف )3با دخالت دادن افزایش دما
به ميزان  2درجه سلسيوس ميزان توليد نسبت به
سناریوي کنترل  %41کاهش یافته است .در
سناریوهاي مجموعه  ،A2با افزایش  CO2به ميزان
 700 ppmو بدون تغيير فرض نمودن نوسانات دما
(ردیف )1ميزان توليد  %23نسبت به سناریوي
کنترل افزایش یافته است .در سناریوي بعدي
(ردیف )5با دخالت دادن افزایش دما به ميزان 1
درجه سلسيوس توليد نسبت به سناریوي کنترل
به ميزان  %42کاهش یافته است.
پيرامون تفاوت نتایج شبيه سازي شده ميزان توليد
با زمان حال و استرسهاي اعمال شده میپردازیم.
صحت سنجی مدل  :ClimGenدر بررسی صحت
مدل آماري  ،ClimGenتحقيق حاضر گویاي تشابه
قابل قبولی بين دادههاي مشاهده شده بود .مک
کاگو و همکاران نيز با ارائه این مدل به عنوان یک
مدل ساده براي ایستگاههاي کانادا اذعان داشتند

نتیجهگیری
با توجه به نتایج بدست آمده در دو زیر مجموعه به
بحث میپردازیم ،بخش اول در باب صحت سنجی
مدل  ClimGenو در بخش دوم با توجه به نتایج
بدست آمده از شبيه سازيهاي مدل کشاورزي
 APSIMتحت سناریوهاي تعریف شده ،به بحث
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شرایط اقليمی فعلی بدون هيچگونه تغيير است ،لذا
انتظار میرود که نتایج برآورد ميزان توليد مدل
کشاورزي (ميانه =  4434/2کيلوگرم در هکتار)
مشابه با آمار فعلی توليد (ميانه =  2211/3کيلوگرم
در هکتار) در این منطقه باشد .ولی نتایج نشانگر
تفاوت بين برآورد مدل و ميزان توليد فعلی است.
این تفاوت در تحقيقات پيشين نيز گزارش شده
است (الدوینگ و إسنگ2115 ،؛ زاهانگ و
همکاران2111 ،؛ حشمدار .)4331،این تفاوت
ناشی از عوامل متعددي میباشد که از مهمترین
آنها میتوان به این موارد اشاره کرد ،نوسان
محصول به دليل بيماري و ازدیاد علف هرز که این
عوامل در شبيهسازي ما لحاظ نشده است (الدوینگ
و إسنگ .)2115 ،احتمال عدم استفاده کشاورزان
از یک رقم اصالح شده یکسان گندم ،احتمال دقيق
نبودن آمار ارائه شده از طرف سازمان جهاد
کشاورزي استان تهران بنا به اظهارات کارشناسان
بخش زراعت این سازمان و در نهایت عدم وجود
اطالعات کامل خاک شناسی منطقه در مقياس
مناسب ،در نتيجه تعميم دادن این اطالعات به کل
منطقه که درصدي از خطا را موجب میشود .لذا
مقادیر شبيه سازي شده توسط مدل APSIM
نشانگر توان بالقوه منطقه در توليد گندم میباشد،
که با سناریوهاي مختلف اثر تغييرات اقليمی را در
سالهاي آتی نمایان مینماید.
اثر افزایش  :Co2در این تحقيق با در نظر گرفتن
غلظت  Co2در زمان حاضر برابر با  351ppmو
تعریف دو سناریو ()A2= 700ppm, B2= 525ppm
و ثابت در نظر گرفتن سایر متغيرها مشاهده شد که
ميانه توليد در سناریو  %43 ،B2و در سناریو ،A2
 %23افزایش داشت .نتایج تحقيق حاضر با سایر
تحقيقات پيشين همسو بوده و نتایج قبلی را تایيد
کرد .دي اکسيد کربن براي فتوسنتز حياتی است و
شواهدي وجود دارد که نشان میدهد افزایش

که اگرچه ممکن است خطا در حين دوره توليد
اطالعات بر دقت الگو اثرگذار باشد ،اما این مدل با
استفاده از توزیع  Weibullو عملکرد spline
نوسان موجود در بين فصول را به حداقل میرساند
(موکاگ و همکاران .)2113 ،همچنين نتایج تحقيق
تينگام و همکاران ( )2119نشان داد که مدل
 ClimGenقادر به توليد و تخمين با کيفيت خوب
است ،اما ممکن است حاوي خطاهایی نيز باشد،
براي مثال در این تحقيق که با هدف بررسی این
مدل در کامرون انجام شد ،در یکی از مناطق مورد
بررسی ،مدل براي تخمين رطوبت بسيار غير قابل
قبول و در تخمين دماي حداکثر تخمين خوبی ارائه
کرد ،بنابراین باید ارزیابی این مدل با نمونه واقعی
در هر تحقيق صورت پذیرد .بعالوه ،بيان داشتند که
مدل  ClimGenعملکرد خوبی را نشان میدهد و
میتوان از این مدل در توليد دادههاي اقليمی
طوالنی مدت بارندگی و دما ،براساس دادههاي
هواشناسی گذشته ،که در مدلهاي کشاورزي مورد
استفاده هستند بهره برد .به ویژه در کشورهایی که
در دادههاي هواشناسی محدودیت دارند ،تا بتوان
اثرات طوالنی تغييرات آب و هوا را بر محصوالت،
تعادل هيدرولوژي و واکنش اکوسيستم سنجيد
(تينگام و همکاران .)2119 ،از آنجایی که در غالب
ایستگاههاي سينوپتيک کشور نيز با مشکل عدم
وجود دادههاي طوالنی مدت روبرو هستيم ،استفاده
از این مدل البته ضمن تعيين صحت آن در منطقه
مورد مطالعه میتواند این مشکل را حل نماید.
نتایج شبیه سازیهای عملکرد گندم در مدل

كشاورزی  :APSIMبا توجه به نتایج بدست آمده از
شبيه سازيهاي مدل کشاورزي  APSIMتحت
سناریوهاي تعریف شده در سه عنوان بحث صورت
میگيرد:
مقایسه نتایج تولید گندم در سناریوی كنترل با

شرایط حال حاضر :سناریو کنترل در واقع حفظ
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غلظت  Co2باعث افزایش سرعت رشد گياهان می-
شود (أندرو2113 ،؛ کوچکی و همکاران4399 ،؛
کوچکی )4393 ،در واقع محققانی که تاثير
افزایش  Co2بر گياهان را مطالعه کردهاند ،در مورد
اثرات مثبت Co2توافق نظر دارند (سمنوف،
4335؛ کيمبال4333 ،؛ إکاک و آلن4335 ،؛
حشمدار .)4331باال بودن  Co2باعث افزایش
محصول بویژه در مناطق خشکتر میشود
(الدوینگ و إسنگ 2115،؛ إردا و همکاران.)2115 ،
در مقاالت محدودي دیده شده که افزایش Co2
موجب کاهش در محصول شده است (الدوینگ و
إسنگ2115 ،؛ پورتر2114 ،؛ آمتور .)2114 ،البته
تحقيقاتی این کاهنده بودن اثر  Co2را بدليل کم
بودن ازت خاک میدانند (الدوینگ و إسنگ،
2115؛ بنایان اول.)4333 ،
اثر متقابل افزایش  Co2و دما :نتایج شبيه سازي
ميزان عملکرد گندم در سطوح مختلف افزایش دما
( 2و  1درجه سلسيوس) و غلظتهاي مختلف
( )700ppm, 525ppm, Co2نشان داد که افزایش
دما به ميزان  2درجه سلسيوس به همراه غلظت
 Co2برابر با  ،525ppmباعث کاهش توليد محصول
به ميزان  % 41میگردد و با افزایش دما به ميزان
 1درجه سلسيوس به همراه غلظت  CO2برابر با
 700ppmنيز کاهش محصول  %42را شاهد هستيم.
نتایج شبيه سازيها بيانگر کاهش اثرات سودمند
افزایش  Co2در گندم با اعمال افزایش دما است.
بطور کلی نتایج نشان داد اثر تعدیل کننده افزایش
 Co2که عمدتاً به دليل افزایش مقاومت روزنهاي و

افزایش کارآئی مصرف آب بروز میکند
(رمی )2113،عملکرد گندم را در صورت  2درجه
سلسيوس افزایش دما %41 ،و 1درجه سلسيوس
 %42کاهش خواهد داد .نتيجه حاصل ،مشابه با
نتایج تحقيق کوچکی (کوچکی و همکاران)4339 ،
میباشد .گرمایش جو عموماً باعث کاهش محصول
گندم میشود ،زیرا موجب کاهش طول فصل رشد
گردیده بنابراین تابش کم شده و منجر به کاهش
توليد بيوماس میشود پارهاي مطالعات نشان می-
دهد که افزایش عملکرد با توجه به افزایش دما
تحقق نمییابد (ویلر و همکاران4335 ،؛ فيشر،
4333؛ تورن و وود4339 ،؛ بتست ،4335 ،فن
اوجين4333 ،؛ سيواکومار4333 ،؛ واردیا و ریگلی
 .)4331،تحقيقات چندي به این مسأله اشاره
کردهاند که ممکن است اثرات مخرب افزایش دما
آنچنان باشد که افزایش  Co2هم نتواند این اثرات
را جبران نماید (لو و مونی4333 ،؛ أنور4333 ،؛
کوچکی و نصيري محالتی .)4339 ،غالب تحقيقات
بيانگر اثر منفی افزایش دما بر ميزان محصول می-
باشد (کنل و همکاران4333 ،؛ لبل و فایلد.)2119 ،
تقدیر و تشکر

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی اثر احتمالی
تغيير اقليم بر عملکرد محصول گندم در استان
تهران تهيه شده است و همچنين الزم میدانم از
باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
شهرري که هزینه این طرح پژوهشی را تقبل کرده-
اند ،تشکر نمایم.

نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزي) ،ص
.425-445
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