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چکیده
به منظور بررسی اثرگذاری تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی رقم مهرگان در شرایط تنش خشکی ،آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی
( )CRBDدر  3تکرار با پنج تیمار آزمایشی شامل؛ ]کشت معمول منطقه در شرایط بدون تنش (شاهد) ( ،)T1تنش در مرحله چکمهای (،)T2
تنش در مرحله گلدهی ( ،)T3تنش در مرحله شیری شدن ( ،)T4و تنش در مرحله خمیری شدن ( ،[)T5در شهرستان ورامین انجام شد .در این
پژوهش شبیهسازی اقلیم آینده ،با بهرهگیری از مدل گردش عمومی  HadGEMتحت سناریوهای اقلیمی  RCP4.5و  RCP8.5در دو دوره 2025
و  2010-2039( 2055و  ،)2040-2069توسط مدل  AgMIPبا استفاده از دادههای اقلیمی بلند مدت مربوط به دوره پایه ()1980-2009
صورت گرفت .همچنین برای شبیهسازی رشد و نمو گندم از مدل  SSM-Wheatاستفاده شد .بر پایه یافتهها ،فراسنجههای دمای کمینه و بیشینه
در دورههای  2025و  2055تحت سناریوهای  RCP4.5و  RCP8.5افزایش یافت .درحالیکه میزان بارش در دورههای  2025و  2055تحت
سناریوهای  RCP4.5بهترتیب  9/4و  21درصد افزایش یافت .ولی تحت سناریو  RCP8.5بهترتیب  1/9و  2/8درصد کاهش یافت .رخداد تنش
خشکی باعث کوتاه شدن طول دوره مراحل فنولوژیک از جمله؛ تعداد روز تا گلدهی ،رسیدگی و طول دوره پر شدن دانه در شرایط تغییر اقلیم
شد .همچنین نتایج نشان داد که بیشترین کاهش میزان ماده خشک مربوط به شرایط رخداد تنش در مرحله چکمهای در دوره  2055با  4درصد
و بیشترین کاهش عملکرد در مرحله گلدهی با  10/2درصد در دوره  2025تحت سناریو  RCP4.5دیده شد.

واژههای کلیدی :تغییر اقلیم ،تنش خشکی ،سناریو اقلیمی ،مدل  ،AgMIPمراحل فنولوژیک
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خواهد شد ( .)Baziarpur et al., 2020حال این تغییرات با
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 55درجه) و اثرات منفی (مناطق گرم و خشک واقع در
عرضهای میانی) را در پی داشته باشد و گاهاً در برخی مناطق
تغییرات چندانی مشاهده نشود ( Eyni-Nargeseh et al.,
 .)2015; Mohammadi et al., 2020هیات بینالدول تغییر
اقلیم در آخرین گزارش خود ،نقش افزایش غلظت گازهای
گلخانهای بویژه دیاکسید کربن ،متان و اکسید نیتروژن در
افزایش گرمایش جهانی و تغییر اقلیم از نیمه سده بیستم را،
بسیار چشمگیر و حائز اهمیت قلمداد نموده است (Eyni-
 .)Nargeseh et al., 2015تغییر اقلیم به هر تغییر مشخص در
الگوهای مورد انتظار برای وضعیت میانگین آب و هوایی اتالق
میشود که ،در طوالنی مدت در یک منطقه خاص یا برای کل
اقلیم جهانی رخ بدهد ( .)IPCC, 2007از اینرو پیامدهای ناشی
از تغییر اقلیم در تمامی کشورهای جهان چه پیشرفته و چه
در حال توسعه ،وابستگی بسیار زیادی به وضعیت اقلیمی دارد،
بطوری که تغییرات آن بر بسیاری از بخشهای اقتصادی،
کشاورزی ،اجتماعی و غیره اثر گذار خواهد بود .که در این
میان ،بخش کشاورزی حساستر و آسیبپذیرتر میباشد
(Ranuzzi and Srivastava .)Ghorbani and Soltani, 2014
) (2012اظهار داشتند که در صورت وجود دامنه خاصی از
متغیرهای اقلیمی نظیر دما ،زمینه الزم برای دستیابی به
عملکرد مطلوب گیاهان را فراهم میسازد .لذا رخداد تغییر
اقلیم میتواند این دامنه را تحت تاثیر قرار داده و عملکرد
گیاهان را دچار تغییرات قابل توجهی نمایدSaunders (1999) .
بیان نمود که افزایش دما به میزان  1درجه سانتیگراد در
طول یک دهه ،اثرات چشمگیری را به دنبال خواهد داشت که
با خروجی پیشبینی برخی مدلهای اقلیمی مبنی بر افزایش
 1تا  2درجه سانتیگراد افزایش دما در آینده ،همسو میباشد.
افزایش غلظت دیاکسید کربن ،بهتنهایی افزایش فتوسنتز و
در نتیجه عملکرد بیشتر را برای اغلب گیاهان زراعی بههمراه
خواهد داشت ( .)Austin et al., 2020افزایش دما ناشی از
گرمایش جهانی و کاهش میزان بارش ،اثرات سودمند افزایش
دیاکسید کربن را خنثی خواهد کرد .در واقع جنبههای
مختلف تغییر اقلیم ،اثرات متفاوتی را بر تولید و عملکرد
گیاهان زراعی ایجاد خواهد کرد و این عوامل در ترکیب با
یکدیگر ممکن است افزایش یا کاهش محصول را موجب شوند.
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بنابراین اثر خالص تغییر اقلیم بر عملکرد ،به اثرات متقابل بین
این عوامل بستگی دارد ( .)Krishnan et al., 2018رشد و
عملکرد گیاهان زراعی در شرایط اقلیم معمول بـه میـزان
زیادی به وسیله شرایط آب و هوایی در طی فصل رشد تعیین
میشود .حتی تغییرات بسیار اندک شرایط اقلیمی نسبت به
وضـع معمـول بـر توان تولیدی گیاهان زراعی اثرات شگرف
خواهد داشت ( .)Taoa et al., 2014بنابراین پیشبینی مقدار
و الگوی بارش و عملکرد در آینده از اهمیـت بیشـتری نسـبت
بـه شـرایط فعلـی برخـوردار خواهنـد بـود ( Ludwig and
 .)Asseng, 2006تا کنون مطالعات بسیاری در زمینه
اثرگذاری تغییر اقلیم بر محصوالت گیاهی در سرتاسر نقاط
مختلف جهان انجام شده است که میتوان به ( Gantulukua
;et al., 2020; Raza et al., 2019; Yang et al., 2019
 )Koochaki and Nasiri Mahlati., 2012اشاره کرد .پاسخ

گیاهان به شرایط تنش خشکی ،ارتباط تنگاتنگی با ویژگیهای
منطقه مورد بررسی و نوع گیاه دارد ( Mohammadi et al.,
 .)2020گندم یکی از مهمترین و پرمصرفترین گیاهان زراعی
شناخته شده در جهان میباشد .که بهعنوان یک محصول
راهبردی با ارزش و دارای سطح انرژی باال ،اهمیت بسیار
زیادی پیدا کرده است ( .)Baygi et al., 2018تنش خشکی
یکی از عوامل مهم محدود کننده رشد و نمو گندم است که
از جدیترین تهدیدها برای تولید گیاهان زراعی دانهای بویژه
در ایران بهشمار میرود .از طرفی ،گسترهی کالنی از مناطق
ایران دارای اقلیم اقلیم خشک و نیمهخشک بوده و خشکسالی-
های اخیر نیز بر مشکل کمآبی افزوده است ( Zali et al.,
 .)2020توزیع نامناسب بارندگیها و توقف بارشها پیش از
کامل شدن رشد و نمو گندم ،باعث میشود که در مراحل رشد
رویشی و زایشی ،تحت تأثیر تنش میانی و انتهایی دوره رشد
قرار گیرد .لذا با توجه به محدودیت منابع آب ،یکی از
راهکارهای مناسب و منطقی برای سازگاری با خشکی،
میتواند تغییر الگوی کشت بهسمت گیاهان سازگار به خشکی
باشد (Basal and Szabo, .)Mahmoudi and Afkari., 2020
) (2020نشان دادند که ،تنش خشکی بر برخی ویژگیهای
گندم مانند ارتفاع ،شاخص سطح برگ و میزان سبزینگی تأثیر
منفی گذاشت Athar Hussain et al., (2019) .به بررسی
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اثرات متقابل تنش خشکی و گرما بر خصوصیات
مورفوفیزیولوژیکی ،عملکرد ،جذب عناصر غذایی و وضعیت
اکسیداتیو در هیبریدهای گندم پرداختند .نتایج نشان داد که
وقوع همزمان تنش خشکی و گرما تاثیر شدیدتری بر رشد و
نمو گندم نسبت به تنش جداگانه خشکی یا گرما داشت .با
این حال درهر دو تنش ،انباشت متابولیتها و پاد اکسایندهای
آنزیمی و غیر آنزیمی ،باعث جلوگیری از تنش اکسیداتیو
میشوند Ma et al., (2020) .در بررسی پاسخ گیاه به تنش
خشکی اظهار داشتند که ،پاسخ گیاهان به شرایط تنش بسیار
پیچیده است و به عوامل دیگری مانند گونه و ژنوتیپ ،سن و
اندازه گیاه ،میزان رشد و همچنین شدت و مدت تنش بستگی
دارد .بر پایه یافتههای ) Saeidi and Abdoli (2015رخداد
تنش خشکی در مراحل گلدهی تا پر شدن دانه ،تاثیر بسیار
محسوسی بر عملکرد دانه و شاخص برداشت داشت .بهطوریکه
اثرگذاری تنش خشکی در مرحله پس از گلدهی ،نمود قابل
توجهتری داشت Mehraban et al., (2019) .عملکرد و اجزای
عملکرد ارقام مختلف گندم در شرایط رخداد تنش خشکی در
مقایسه با شرایط بدون تنش ،دستخوش تغییرات بارزی در
ارتفاع گیاه ،عملکرد دانه و طول دورهی پر شدن دانه شد.
) Francia et al., (2013دلیل کاهش عملکرد و اجزای عملکرد
را کمبود آب در طی مراحل مختلف رشد و نمو گندم گزارش
کردند .امروزه با توجه بهسرعت گسترش مدلهای کامپیوتری
بویژه در بخش کشاورزی میتوان از مدلهای رشد گیاهی
بهعنوان ابزاری مناسب ،بهمنظور دستیابی به درک صحیح از
نحوه تغییرات عملکرد تولید ،بر اساس تغییرات نهادها و عوامل
محیطی استفاده کرد ( .)Paknejad et al., 2017تعیین
راهکارهای بهینه بهزراعی و بهنژادی مبتنی بر تحقیقات و
آزمایشهای مزرعهای میباشد .لذا صرف هزینه و انرژی زیاد
بههمراه زمانبر بودن آنها ،سبب بروز مشکالت فراوانی
میشود .مدلهای شبیهسازی رشد با در نظر گرفتن اثرات
پیچیده عواملی مانند آب و هوا ،خصوصیات خاک و فاکتورهای
مدیریتی بر عملکرد گیاه سبب کاهش هزینهها و زمان در
مقایسه با تحقیقات مزرعهای میشوند ( Delghandi et al.,

در بیشتر مطالعات در مقیاس منطقهای که با هدف بررسی
اثرگذاری تغییر اقلیم بر عملکرد گیاهان بویژه گیاهان زراعی
دانهای انجام شدهاند ،چگونگی شرایط اقلیمی آینده نقش
بسیار حائز اهمیتی را ایفا میکند .بنابراین مدلهای گردش
عمومی 5ابزاری کارآمد در برآورد شرایط اقلیم آینده شناسایی
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 .)2014بنابراین با توجه به رخداد تغییر اقلیم و پیامدهای
ناشی از آن در کشور ایران و اهمیت نوع پاسخ گیاهان زراعی
برای سازگاری با شرایط تغییر اقلیم ،مطالعه و بررسی اثرگذاری
تغییر اقلیم در هر منطقه و نوع گیاه امری اجتنابناپذیر بهنظر
می رسد .لذا هدف از این پژوهش اثرگذاری تغییر اقلیم بر
عملکرد گندم رقم مهرگان در شرایط تنش خشکی میباشد.

مواد و روشها
محل و نحوهی انجام آزمایش
شهرستان ورامین دارای طول و عرض جغرافیایی به ترتیب
 51°64ʹ Eو  35°32ʹ Nاست ،که شرایط آب و هوایی آن
براساس طبقهبندی اقلیمی در سیستم دومارتن ،خشک سرد
میباشد .این منطقه دارای ارتفاع  1190/8متر باالتر از سطح
دریا ،میانگین دمای ساالنه بلند مدت  17/3درجه سانتیگراد
و میانگین ساالنه بارنـدگی بلند مدت  210میلیمتر میباشد.
شرایط آب و هوایی محل آزمایش در طول دورهی رشد و نمو
گندم در جدول  1ارائه شد .به منظور بررسی اثرگذاری تغییر
اقلیم بر عملکرد گندم رقم مهرگان در شرایط تنش خشکی،
آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی ( )CRBDدر
 3تکرار با پنج تیمار آزمایشی شامل؛ ]کشت معمول منطقه
در شرایط بدون تنش (شاهد) ( ،)T1تنش در مرحله
چکمهای ،)T2( 1تنش در مرحله گلدهی ،)T3( 2تنش در
مرحله شیری شدن ،)T4( 3و تنش در مرحله خمیری شدن4
( ،[)T5در شهرستان ورامین انجام شد .الزم به ذکر است که
در هر یک از مراحل فنولوژیکی ذکر شده ،تنش خشکی با
توقف آبیاری در هر مرحله اعمال شد و با پایان هر مرحله،
آبیاری تا انتهای دوره رشد ادامه پیدا کرد.
مدل اقلیمی ،سناریوها و جمعآوری اطالعات

Doughing stage
)Global Circulation Model (GCM
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و بهکار گرفته شدهاند .در این پژوهش شبیهسازی اقلیم آینده،
از مدل گردش عمومی  HadGEM2-ESاستفاده شد .این مدل
با پیکربندی  Earth-Systemتوسط مرکز اداره هواشناسی
هادلی انگلیس ساخته شده است و برای پروژه  CMIP5استفاده
میشود HadGEM2-ES .اولین مدل مرکز اداره هواشناسی
هادلی انگلیس است که سیستم زمین به طور استاندارد در آن
گنجانده شده است .این مدل برای پیشبینیهای اقلیم آینده
از خصوصیات اجزای سیستم زمین شامل چرخه کربن زمینی
و اقیانوسی ،شیمی تروپوسفریک و روابط متقابل بین آنها
استفاده میکند .بدلیل عدم قطعیت و تردید در روند انتشار
گازهای گلخانهای ،سناریوهای اقلیمی در بازههای مختلف در
ارزیابی اثرگذاری تغییر اقلیم مورد استفاده قرار میگیرند .در
این پژوهش از دو سناریوی انتشار  RCP4.5و  RCP8.5در دو
دوره  2025و  2010-2039( 2055و  ،)2040-2069استفاده
شد .سناریوهای انتشار بر اساس واداشت تابشی پیشبینی
شده تا سال  2100پایهگذاری شدهاند که به نماینده خط سیر
غلظت ( )RCPمعروف هستند .این سناریوها از گزارش ارزیابی
پنجم  IPCCحاصل شدهاند .هر یک از سناریوهای انتشار
تقریبی از واداشت خالص تابشی در سال  2100را نشان می-
دهند .تغییرات در رشد جمعیت آینده ،توسعه فناوری و
سیاست بینالمللی که ممکن است بر انتشار گازهای گلخانهای
تاثیر بگذارد ،سناریوها را هدایت میکند .در  RCP8.5افزایش
گازهای گلخانهای در غیاب سیاستهای تغییر اقلیم ،به شدت
افزایش خواهد یافت و میزان واداشت تابشی در سال 2100
به  8/5وات بر مترمربع و غلظت  CO2به حدود 950 ppm
خواهد رسید و این روند به صورت افزایشی ادامه خواهد داشت
( .)Riahi et al., 2011در سناریو  RCP4.5میزان واداشت
تابشی  4/5وات بر مترمربع و غلظت  CO2نیز حدود ppm
 540در سال  2100خواهد رسید ( .)Wayne., 2013برای
ریزمقیاس نمایی خروجی مدلهای گردش عمومی از ابزارهای
تولید سناریوی اقلیمی  AgMIPمبتنی بر روش دلتا (عامل
تغییر) استفاده شد .روش دلتا یا عامل تغییر یکی از سادهترین
روشهای ریزمقیاسنمایی آماری خروجی مدلهای گردش
عمومی است .برای دما عامل تغییر اختالف بین شبیهسازی
)Root Mean Squared Error (RMSE
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بارش اقلیم آینده به اقلیم پایه ( )2009-1980یک مدل
گردش عمومی است ،ولی عامل تغییر برای بارش حاصل نسبت
بارش بین این دو شرایط است .برای واسنجی و اعتبار مدل با
مقایسه دادههای شبیهسازی شده و دادههای واقعی (مشاهده
شده) از نمایههای گوناگونی برای ارزیابی تفاوت میان آنها
استفاده میشود .در این پژوهش با بهرهگیری از نمایه ریشه
میانگین مربعات خطا ،1ارزیابی تفاوت دادههای شبیهسازی شده
و دادههای واقعی صورت گرفت.
مدل شبیهسازی رشد و نمو و عملکرد گندم SSM

برای شبیهسازی اثرات تغییرات اقلیم بر گیاه گندم از مدل
 SSM-Wheatاستفاده خواهد شد ( Soltani and Sinclair,
 .)2012این مدل رشد ،نمو و عملکرد را به صورت روزانه به
عنوان تابعی از شرایط آب و هوایی ،خصوصیات خاک و
مدیریت زراعی (رقم ،تاریخ کاشت ،تراکم بوته ،رژیم آبیاری)
شبیهسازی میکند .این مدل توانایی شبیهسازی مراحـل
فنولوژیک،گسترش و پیری برگ ،تاثیر خشکی هوا ،شوری و
 CO2بر تولید ماده خشک ،توزیع ماده خشک ،تاثیر دماهای
آستانه (دماهـای بـاال و پایین) بر سطح برگ ،تشکیل عملکرد
و موازنه آب خاک را دارد (.)Soltani and Sinclair, 2011
دادههای هواشناسی مورد نیاز برای اجرای مدل گیاهی و آب
و هوایی شامل؛ دمای کمینه و بیشینه ،بارش و ساعت آفتابی
از ایستگاه همدیدی ورامین برای دوره پایه ()1980-2009
تهیه شد .الزم به ذکر است که از دمای کمینه و بیشینه برای
محاسبه دمای موثر استفاده خواهد داشت و مستقیماً مورد
استفاده قرار نمیگیرند (.)Ghorbani and Soltani., 2014
همچنین از دادههای ساعت آفتابی برای محاسبه تابش
خورشیدی حسب ( ،)MJ.m-2d-1از رابطه آنگستروم استفاده
شد ،به این دلیل که در بسیاری از ایستگاههای همدیدیدی
تابش خورشیدی بهطور مستقیم اندازهگیری نمیشود
( .)Zinali Mobarakeh et al., 2019در این شبیهسازی
متوسط مقدار  CO2برای دوره گذشته  ،360 ppmبرای دوره
 2025تحت سناریوی انتشار  RCP4.5و  RCP8.5بهترتیب
 423ppmو  432ppmو همچنین برای دوره  2055تحت
سناریوی انتشار  RCP4.5و  RCP8.5بهترتیب  499 ppmو
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 571ppmدر نظرگرفته شد .در پایان برای اجرای نهایی مدل
شبیهسازی رشد و نمو گندم ،دیگر دادههای ورودی مورد نیاز
از جمله (ضرایب ژنتیکی رقم مهرگان ،تاریخ کاشت  10مهر
و تراکم  300بوته در متر مربع) و ویژگیهای خاک در آغاز
رشد ،در مدل وارد شد .در نهایت پس از اجـرای مـدل،
اطالعات خروجیهای مدل مورد تجزیـه و تحلیل قرار گرفت.
کمّیسازی اثر تنش آب
در برخی مدلهای شبیهسازی گیاهی ،اثرگذاری تنش آب
بر فرآیندهای رشد و نمو با محاسبه ضرایب اصالحی که بین
صفر و یک دامنه خاصی هستند ،لحاظ میشود .در این پژوهش
اثر تنش خشکی بر فرآیندهای مختلف گیاهی با محاسبه
ضرایب اصالحی ( WSFL1ضریب اصالحی برای گسترش سطح
برگ) و ( WSFG2ضریب اصالحی برای تعرق و تولید ماده
خشک که در واقع تاثیر بر بسته شدن روزنهها را نشان میدهد)،
شبیهسازی شد .این ضرایب اصالحی به کسر آب قابل دسترس
خاک در منطقه ریشه گیاه ( )FASWارتباط داده میشوند.
مقادیر  WSFLو  WSFGدر شرایطی که  FASWبیشتر از
یک حد خاص باشد ،افزایش یافته تا به عدد یک برسند .با
کاهش  FASWبه کمتر از این حد ،هر دو ضریب اصالحی
کاهش مییابند و در  ،FASW = 0به صفر میرسند.
()1
()2

WSFL = 1 if FASW ≥ WSSL
WSFL = FASW / WSSL if FASW < WSSL
WSFL = 1 if FASW ≥ WSSL
WSFL = FASW / WSSL if FASW < WSSL

در معادالت باال  WSSLمقداری از  FASWاست که در کمتر
از آن ( )WSSL = 0.4گسترش سطح برگ رو به کاهش
میگذارد و  WSSGنیز مقداری از  FASWاست که در کمتر
از آن ( )WSSG = 0.3روزنهها شروع به بسته شدن کرده و
در نتیجه تولید ماده خشک کاهش مییابد.

نتایج و بحث
تغییرات فراسنجهای شبیهسازی شده
نتایج ارزیابی تغییرات فراسنجهای دمای کمینه ،بیشینه و
بارش شبیهسازی شده در دورههای  2025و  2055تحت دو
سناریوی اقلیمی  RCP4.5و  RCP8.5نسبت به دوره پایه

Water stress factor for leaf area development

نشریه هواشناسی کشاورزی
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( )1980-2009در جدول  1ارائه گردید .بر پایه یافتهها،
دمای کمینه در سناریو  RCP4.5در دورههای  2025و 2055
بهترتیب  1/1و  2/3درجه سانتیگراد نسبت به دوره پایه،
افزایش نشان داد .در حالیکه دمای کمینه در سناریو
 RCP8.5در دورههای  2025و  2055بهترتیب  1/5و 3/2
درجه سانتیگراد افزایش یافت .تغییرات دمای بیشینه در
دورههای  2025و  2055بهترتیب  1/8و  3/2درجه سانتیگراد
نسبت به دوره پایه ،تحت سناریو  RCP4.5افزایش یافت .این
در حالی بود که دمای بیشینه در سناریو  RCP8.5در دورههای
 2025و  2055بهترتیب  2/1و  4/3درجه سانتیگراد افزایش
نشان داد.
Table 1- The variation of Tmax, Tmin, and Rainfall
variables during 2025-2050 period under RCP 4.5 and
RCP 8.5 scenarios compared to baseline period

جدول  -1بررسی تغییرات فراسنجهای دمای کمینه ،بیشینه و
بارش شبیهسازی شده در دورههای  2025و  2055تحت دو
سناریو  RCPو  RCP8.5نسبت به دوره پایه
Parameter
Tmax
Rain
)(°C
)(mm

Tmin
)(°C

155.6

24.9

11.1

170.3

26.7

12.2

152.8

28.1

13.4

188.4

27.0

12.6

151.3

29.2

14.3

Time
Period

Scenarios

Baseline

-

2025
)(2010-2039
2055
)(2040-2069
2025
)(2010-2039
2055
)(2040-2069

RCP 4.5

RCP 8.5

در واقع میتوان اینگونه اظهار داشت که میزان افزایش
دمای کمینه و بیشینه در دوره  2055تحت سناریو ،RCP8.5
نسبت به دورههای  2025و 2055ب تحت سناریو RCP4.5
بیشتر بود و سناریوی  RCP8.5افزایش دمای بیشتری را
پیشبینی کرد (شکل  .)1یافتههای بدست آمده از این
پژوهش با نتایج ) Zinali et al, (2019مبنی بر افزایش دما
تحت سناریو  RCP4.5و  RCP8.5نسبت به دوره پایه ،همسو
بود .ارزیابی تغییرات فراسنج بارش مشابه فراسنجهای دمای
کمینه و بیشینه نبود و تفاوتهای قابل توجهی در آن مشاهده
شد .بهطوریکه در دورههای  2025و  2055تحت سناریو
)Water stress factor for growth (dry matter production
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 ،RCP4.5به ترتیب  9/4و  21درصد افزایش بارش نسبت به
دوره پایه نشان داد .در حالیکه در دورههای  2025و 2055
تحت سناریو  ،RCP8.5بهترتیب با  -1/9و  -2/8درصد کاهش
بارش ،نسبت به دوره پایه همراه بود .در برخی مطالعات بر
افزایش دما به مقدار  3/5تا  3/9در آینده تحت سناریوهای
اقلیمی  RCP4.5و  RCP8.5اشاره شده است ( Koochaki
 .)and Nasiri Mahalati, 2008; Wang et al., 2017نتایج
) Khaliliaghdam et al, (2016نیز حاکی از افزایش دمای
کمینه و بیشینه بهترتیب با مقادیر  0/73و  0/65درجه
سانتیگراد و کاهش بارش از  1/2به  0/98میلیمتر در سال،
در شرایط اقلیم آینده نسبت به شرایط اقلیمی گذشته در
منطقه ارومیه بود .همسنجی این نتایج با یافتههای بدست
آمده از این پژوهش مبنی بر افزایش دما و کاهش بارش در
آینده نسبت به دوره پایه ،مطابقت داشت .این در حالی بود
که ) Xiao et al, (2018هم روند میانگین دمای روزانه و هم
بارش را تحت سناریوهای  RCP4.5و  RCP8.5در آینده در
چین ،را افزایشی گزارش کردند.
مراحل فنولوژیک
ارزیابی شبیهسازی مراحل فنولوژیک گندم آبی رقم مهرگان
در طول دورهی رشد  2019-2020در شرایط تنش خشکی
با استفاده از مدل  ،SSMبیانگر آن بود که مدل بهخوبی و با
دقت بسیار باال و قابل پذیرش ،قادر خواهد بود که مراحل
فنولوژیک را شبیهسازی کند .همچنین مقادیر شاخص ریشه
میانگین مربعات خطا ( )RMSEو آماره ضریب تغییرات ()CV
در مرحله گلدهی ( RMSE = 4/4و )CV = 2/4و رسیدگی دانه
( RMSE = 4/8و  ،)CV = 2/2موید توانایی مدل  SSMدر
شبیهسازی مراحل فنولوژیک گندم آبی رقم مهرگان در
شرایط تنش خشکی بود .نتایج حاصل از پیشبینی مراحل
فنولوژیک گندم آبی رقم مهرگان در شرایط تنش خشکی در
دورههای  2025و  2055تحت سناریوهای  RCP4.5و
 RCP8.5در مقایسه با سال زراعی  ،2019-2020در جدول
 2ارائه گردید .بر پایه یافتهها ،در سال زراعی ،2019-2020
میان تیمارهای آزمایشی تفاوت چندانی در تعداد روز تا
مراحل گلدهی ،رسیدگی و طول دوره پر شدن دانه گندم آبی
رقم مهرگان مشاهده نشد .این در حالی بود که مقایسه
نشریه هواشناسی کشاورزی
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دورههای اقلیمی آینده  2025و  2055تحت سناریوهای
 RCP4.5و  RCP8.5با فصل رشد  2019-2020نتایج کامالً
متفاوتی را در بر داشت (جدول  .)2در این راستا ،تعداد روز تا
مرحله گلدهی در دوره  2025تحت سناریو  RCP4.5نسبت
به سال زراعی  ،2019-2020کاهش یافت .در این دوره ،تعداد
روز تا مرحله گلدهی تحت سناریو  181( RCP4.5روز) و در
سناریو  175( RCP8.5روز) مشاهده شد .در دوره 2055
تحت سناریوهای  RCP4.5و  ،RCP8.5کاهش تعداد روز تا
مرحله گلدهی بسیار قابل توجه و چشمگیر بود .بهطوریکه در
این دوره تعداد روز تا مرحله گلدهی از ( 184روز) در طول
سال زراعی  ،2019-2020به ( 163روز) در سناریو RCP4.5
و ( 151روز) در سناریو  RCP8.5کاهش یافت .در واقع می-
ت وان اینگونه بیان کرد که کاهش تعداد روز تا مرحله گلدهی
گندم آبی رقم مهرگان ،در دوره  2055بسیار بیشتر از دوره
 ،2025و در سناریو  RCP8.5نسبت به سناریو RCP4.5
شدیدتر شد (جدول  .)2با توجه به نتایج جدول  ،2پیشبینی
می شود که طول دوره پر شدن دانه (شروع تا پایان پر شدن
دانه) در دورههای آینده تحت سناریوهای  RCP4.5و
 RCP8.5در مقایسه با سال زراعی  ،2019-2020کاهش یابد.
طول دوره پر شدن دانه در فصل رشد 27( 2019-2020
روز) ،و در دورههای  2025و  2055تحت سناریو  RCP4.5به
ترتیب  25و  30روز بود و اختالف چندان زیادی ( 2تا  3روز)
وجود نداشت .اما در هر دو دوره تحت سناریو  RCP8.5به
ترتیب با  25و  ،35اختالف بیشتری مشاهده شد .بیشترین
اختالف طول دوره پر شدن دانه ( 8روز) مربوط به دوره 2055
تحت سناریو  RCP8.5در مقایسه با فصل رشد 2019-2020
بود (جدول  .)2تعداد روز تا تا رسیدگی نیز روندی مشابه با
شمار پس از کاشت تا گلدهی و طول دوره پر شدن دانه داشت.
بهطوریکه در دوره  2025تحت سناریوهای  RCP4.5و
 RCP8.5تعداد روز تا تا رسیدگی بهترتیب  10و  14روز
کاهش یافت .این در حالی بود که در دوره  2055تحت
سناریوهای  RCP4.5و  RCP8.5تعداد روز تا تا رسیدگی به
ترتیب  19و  27روز کاهش مییابد .افزایش دما در طول دوره
رشد موجب تسریع در رشد و گلدهی میشود ،که در نهایت
کاهش روز از کاشت تا گلدهی و در نهایت رسیدگی دانه در
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پی خواهد داشت ( .)Roberts and Summerfield, 2007پدیده
تغییر اقلیم و افزایش دما در دورههای آینده تحت سناریوهای
اقلیمی مختلف ،منجر به کاهش شمار روز تا رسیدگی کامل
و برداشت سویا میشوند .حال ممکن است میزان کاهش در
صفات مورد نظر متفاوت باشد ،اما بهطور کلی روند کاهشی را

بههمراه خواهد داشت (.)Ghorbani and Soltani,2014
) Paymard and et al., (2015بیان کردند که طول دوره
کاشت تا گلدهی و همچنین طول دوره رسیدگی فیزیولوژیک
گندم آب ی تحت تاثیر تغییر اقلیم تحت سناریوهای RCP4.5
و  RCP8.5و دوره های مختلف کاهش نشان داد.

Table 2- Comparison of phenological stages of Wheat cv. Mehregan, of 2019-2020 growing season and 2020-2050 period
under RCP4.5 and RCP8.5 scenarios and drought stress conditions

جدول  -2بررسی مراحل فنولوژیک گندم رقم مهرگان در طول دوره رشد  2019-2020در مقایسه با دورههای  2050-2055تحت سناریوهای
 RCP4.5و  RCP8.5در شرایط تنش خشکی
Experimental treatments
Flowering
Milky
Doughing
stage
stage
stage
Flowering
184
184
184
BSG
194
196
196
2019-2020
no-Scenario
TSG
220
221
222
Maturity
229
229
230
Flowering
181
181
181
BSG
187
187
187
)(2010-2039
RCP4.5-2025
TSG
211
211
212
Maturity
219
219
220
Flowering
175
175
175
BSG
183
183
183
)(2010-2039
RCP8.5-2025
TSG
207
208
208
Maturity
216
216
216
Flowering
163
163
163
BSG
173
173
173
)(2040-2069
RCP4.5-2055
TSG
203
203
204
Maturity
211
211
211
Flowering
151
151
151
BSG
160
160
160
)(2040-2069
RCP8.5-2055
TSG
194
195
195
Maturity
202
202
203
DAP: Day After Planting, BSG: Beginning Seed Growth, TSG: Termination Seed Growth.
تمامی اعداد در ستونها بر حسب روز پس از کاشت میباشند.
Booting
stage
183
194
221
229
181
186
211
220
174
182
207
216
163
173
203
211
151
160
194
202

بیشینه شاخص سطح برگ
نتایج بدست آمده از پیشبینی بیشینه شاخص سطح برگ
برای گندم آبی رقم مهرگان در شرایط تنش خشکی نشان
داد ،که در دورههای  2025و  2055تحت سناریوهای
 RCP4.5و  RCP8.5تحت تاثیر تغییر اقلیم کاهش مییابد
(شکل  .)1بر پایه نتایج بدست آمده ،در دوره  2025تحت هر
دو سناریو  RCP4.5و  RCP8.5میزان بیشینه شاخص سطح
برگ در شرایط بدون تنش بهترتیب  4/97و  4/71بود .بررسی
 50درصد از سالها در دوره ( 2025 )2010-2039بیانگر
این بود که در این دوره تحت سناریو  ،RCP4.5رخداد تنش
در مراحل چکمهای باعث کاهش  2درصدی در مقدار بیشینه
شاخص سطح برگ شد .و همچنین در مراحل گلدهی ،شیری
و خمیری شدن دانه تغییرات سطح برگ بسیار اندک و تقریباً
نشریه هواشناسی کشاورزی
جلد  ،9شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1400صص15-28.

Non- stress
)(control
184
196
224
231
181
187
212
220
175
183
208
216
163
173
204
211
151
160
195
203

Phonological s.

Period
characteristics

ثابت بود .همچنین در دوره  2055تحت سناریوی
مقدار بیشینه شاخص سطح برگ تحت تاثیر رخداد تنش
خشکی قرار نگرفت و تغییرات نسبت به شرایط بدون تنش
مشابه و یکسان مشاهده شد .بدین ترتیب میتوان اینگونه
بیان کرد که رخداد تنش در مراحل چکمهای و گلدهی دوره
 2025تحت سناریو  ،RCP4.5باعث کاهش سطح برگ و در
نتیجه کاهش سایهبان گندم آبی رقم مهرگان خواهد شد .از
آنجا که بیشترین میزان رشد و گسترش برگها در زمان
رسیدن به مرحله گلدهی به پایان میرسد ،بنابراین نبود
اختالف در مقدار شاخص سطح برگ میان شرایط بدون تنش
و رخداد تنش خشکی در مراحل شیری و خمیری شدن دانه
در هر دو دوره تحت سناریوهای  RCP4.5و  ،RCP8.5قابل
انتظار بود (شکل  .)1در تمامی تیمارهای آزمایشی بدلیل
اینکه تا پیش از آغاز مرحله چکمهای گیاه بصورت مشابه و
RCP8.5
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یکسان آبیاری شد ،روند رشد سطح برگ روندی افزایشی
نشان داد .با افزایش سن گیاه و ریزش برگها ،روند رشد سطح
برگ کاهش مییابد .شاخص سطح برگ معرف بسیار مناسبی
برای میزان گسترش سایهبان گیاه میباشد که در نهایت
توانایی گیاه را در برابر دریافت تابشهای خورشیدی را نشان
میدهد .با کاهش سطح برگ گیاه ،میزان دریافت نور و در
نهایت فعالیت فتوسنتزی و انتقال فرآوردههای فتوسنتزی
کاهش مییابد (Paymard .)Koochaki and Kamali, 2010
) and et al (2015با در نظر گرفتن وضعیت اقلیم آینده،
کمبود آب را عامل اصلی در کاهش توسعه برگ بیان کردند.
) Amiri Deh-ahmadi et al., (2015نشان دادند که وجود
تنش در مرحله گلدهی و غالفدهی بر تولید سطح برگ اثراتی
جبرانناپذیری در پی خواهد داشت و روند پیری در گیاه را
تسریع میدهد.
تولید ماده خشک
بر اساس یافتههای بدست آمده ،شرایط اقلیم آینده ،بر
میزان تولید ماده خشک گندم آبی رقم مهرگان ،در دورههای
 2025و  2055تحت سناریوهای  Rcp4.5و  RCP8.5اثر گذار
میباشد (شکل  .)2با توجه به شکل  ،2بررسی نتایج  50درصد
از سالهای دوره ( 2025)2039-2010نشان داد که در این
دوره تحت هر دو سناریو  RCP4.5و  ،RCP8.5میزان ماده
خشک در شرایط بدون تنش خشکی بهترتیب  14203و
 13046/2کیلو گرم در هکتار بود .در حالیکه در شرایط رخداد
تنش خشکی تحت سناریو  ،RCP4.5در مراحل چکمهای و
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گلدهی میزان ماده خشک بهترتیب  3/7و  2/4درصد نسبت
به شرایط بدون تنش کاهش یافت و در مراحل شیری و
خمیری شدن بدون تغییر باقی ماند .همچنین در سناریو
 RCP8.5میزان ماده خشک در شرایط رخداد تنش در مراحل
چکمهای ،گلدهی و شیری شدن بهترتیب  3/6 ،4/1و 0/3
درصد کاهش نشان داد و در مرحله خمیری شدن تغییری
مشاهده نشد .همچنین نتایج گویای آن بود که در دوره 2055
تحت سناریو  RCP4.5میزان ماده خشک در شرایط بدون
تنش خشکی بهترتیب  11383/2و  10089/5کیلوگرم در
هکتار بود .در شرایط رخداد تنش خشکی تحت سناریو
 ،RCP4.5شاهد کاهش میزان ماده خشک در مراحل چکمهای
و گلدهی میزان ماده خشک بهترتیب با  4و  2درصد نسبت
به شرایط بدون تنش کاهش خواهیم بود .در حالیکه مراحل
شیری و خمیری شدن تغییرات چندانی را نشان ندادند.
همچنین در این دوره و تحت سناریو  RCP8.5کاهش میزان
ماده خشک تولید شده فقط در شرایط رخداد تنش خشکی
در مرحله چکمهای و با  2/9درصد کاهش نسبت به شرایط
بدون تنش مشاهده شد (شکل  .)2بنظر میرسد با توجه به
افزایش زمان از دوره  2025به  2055تحت سناریوهای
 RCP4.5و  ،RCP8.5با افزایش دما سرعت رشد گیاه نیز
افزایش یابد Parry et al, (2004) .با بررسی اثرگذاری تغییر
اقلیم بر تولید جهانی تحت سناریو انتشار  SRESبیان نمودند
که افزایش دما ،سرعت رشد و نمو گیاهان زراعی را افزایش
خواهد داد.

Milky

Figure 1- Evaluation of irrigated wheat Cv. Mehregan LAImax in drought stress condition, at 2025 - 2055 periods under
RCP4.5 and RCP8.5 scenarios

شکل  -1بررسی بیشینه شاخص سطح برگ گندم آبی رقم مهرگان در شرایط تنش خشکی ،در دورههای  2025-2055تحت سناریوهای
 RCP4.5و RCP8.5

نشریه هواشناسی کشاورزی
جلد  ،9شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1400صص15-28.
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)Dry matter (kg. ha-1

Milky

Figure 2- Evaluation of irrigated wheat Cv. Mehregan dry matter in drought stresses condition, at 2025 - 2055 periods
under RCP4.5 and RCP8.5 scenarios

شکل  -2بررسی تولید ماده خشک گندم آبی رقم مهرگان در شرایط تنش خشکی ،در دورههای  2025-2055تحت سناریوهای  RCP4.5و
RCP8.5

از طرفی رخداد تنش خشکی در طول دورهی رشد و نمو
گندم منجر به کاهش رشد میشود .بازتاب این کاهش ،تغییر
در وزن ماده خشک و عملکرد را به دنبال خواهد داشت
( .)Basal and Szabo, 2020; Mehraban et al., 2019نتایج
) Rauf and Sadaqat, (2007در بررسی پاسخ تمامی ژنوتیپ-
های مورد بررسی به تنش خشکی نشان داد که ،میزان تولید
ماده خشک در شرایط رخداد تنش خشکی کمتر از شرایط
بدون تنش بود .همسنجی این نتایج با یافتههای بدست آمده
از این پژوهش کامالً همسو بود.
عملکرد دانه
نتایج بدست آمده از پیشبینی عملکرد دانه برای گندم آبی
رقم مهرگان در شرایط تنش خشکی نشان داد ،که عملکرد
دانه در دورههای  2025و  2055تحت سناریوهای RCP4.5
و  RCP8.5تحت تاثیر تغییر اقلیم ،کاهش خواهد یافت (شکل
 .)3بر پایه یافتههای بدست آمده ،بررسی نتایج  50درصد از
سالهای دوره ( 2025 )2039-2010نشان داد که در این
دوره تحت هر دو سناریو  RCP4.5و  ،RCP8.5عملکرد دانه
در شرایط بدون تنش خشکی بهترتیب  4731/6و 4442/1
کیلو گرم در هکتار بود .در حالیکه در شرایط رخداد تنش
خشکی تحت سناریو  ،RCP4.5در مراحل چکمهای ،گلدهی،
شیری و خمیری شدن عملکرد دانه بهترتیب 7/3 ،10/3 ،8/8
نشریه هواشناسی کشاورزی
جلد  ،9شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1400صص15-28.

و  1/9درصد نسبت به شرایط بدون تنش کاهش نشان داد.
همچنین در سناریو  ،RCP8.5عملکرد دانه در شرایط رخداد
تنش در مراحل چکمهای ،گلدهی و شیری شدن بهترتیب ،2
 4/4و  2/2درصد کاهش و در مرحله خمیری شدن بدون
تغییر بود .همچنین نتایج گویای آن بود که در دوره 2055
تحت سناریو  ،RCP4.5عملکرد دانه در شرایط بدون تنش
خشکی بهترتیب  5226/8و  4648/6کیلو گرم در هکتار بود.
در شرایط رخداد تنش خشکی تحت سناریو ،RCP4.5
عملکرد دانه در مراحل چکمهای و گلدهی بهترتیب  5/2و 2/3
درصد نسبت به شرایط بدون تنش کاهش یافت .همچنین در
این دوره و تحت سناریو  RCP8.5کاهش عملکرد دانه در
شرایط رخداد تنش خشکی در مرحله چکمهای و گلدهی به
ترتیب با  7/7و  0/5درصد نسبت به شرایط بدون تنش
مشاهده شد (شکل  .)3در واقع میتوان اظهار داشت که
عملکرد دانه تحت شرایط خشکی در دورههای  2025و 2055
تحت سناریوهای  RCP4.5و  ،RCP8.5کاهش مییابد.
افزایش غلظت دیاکسید کربن ،بهتنهایی افزایش فتوسنتز و
در نتیجه عملکرد بیشتر را برای اغلب گیاهان زراعی به همراه
خواهد داشت .با این وجود به نظر میرسد افزایش دما ناشی
از گرمایش جهانی و کاهش میزان بارش ،اثرات سودمند
افزایش دیاکسید کربن را خنثی خواهد کرد ( Xiao et al.,
.)2018
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Milky

Figure 3- Grain yield of irrigated wheat, Mehregan cv. under RCP4.5 and RCP8.5 scenarios and water stress
conditions during 2025-2050 period

شکل -3

عملکرد دانه گندم آبی رقم مهرگان در شرایط تنش خشکی ،در دورههای  2025-2055تحت سناریوهای  RCP4.5و RCP8.5

در واقع جنبههای مختلف تغییر اقلیم ،اثرات متفاوتی را بر
تولید و عملکرد گندم ایجاد خواهد کرد و این عوامل در ترکیب
با یکدیگر ممکن است افزایش یا کاهش محصول را موجب
شوند .بنابراین اثر خالص تغییر اقلیم بر عملکرد ،به اثرات
متقابل بین این عوامل بستگی دارد (.)Krishnan et al, 2018
کسر آب قابل دسترس خاک در منطقه ریشه ()FASW
رخداد تنش و اثرگذاری آن بر میزان آب قایل دسترس
خاک در منطقه ریشه گندم آبی رقم مهرگان در طول دورهی
رشد و نمو  2019-2020نشان داد که ،در در طول دورهی
رشد ونمو  2019-2020گندم آبی رقم مهرگان در شرایط
بدون تنش تقریباً از اواخر مرحله چکمهای تا رسیدگی کامل
تحت تنش خشکی قرار گرفت .این درحالی بود که در شرایط
رخداد تنش بویژه رخداد تنش در مرحله چکمهای  ،گندم آبی
رقم مهرگان در مقایسه با شرایط بدون تنش کمی پیشتر
(تقریباً  20روز) از مرحله چکمهای تحت تنش خشکی قرار
گرفت .همانطور که در شکل  4مشاهده میشود ،با رسیدن
گیاه به اواخر مرحله چکمهای میزان آب قابل دسترس خاک
در منطقه ریشه به حد آستانه  0/4رسید .با پایان مرحله
چکمهای با توجه به کاهش میزان آب قابل دسترس خاک در
منطقه ریشه به پایینتر از حد آستانه (،)WSSL < 0.4
گسترش برگ و شاخص سطح برگ شروع به کاهش نمود .در
ادامه و با نزدیک شدن میزان آب قابل دسترس خاک در
منطقه ریشه به حد آستانه  0/3و پایینتر از آن ( < WSSG
 ،)0.3کاهش تولید ماده خشک را نیز به دنبال داشت .نتایج
نشریه هواشناسی کشاورزی
جلد  ،9شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1400صص15-28.

بررسی چگونگی رخداد تنش و اثرگذاری آن بر میزان آب قایل
دسترس خاک در منطقه ریشه گندم آبی رقم مهرگان در
دورههای آینده  2025و  2055تحت سناریوهای تغییر اقلیم
 RCP4.5و  RCP8.5در مقایسه با طول دوره رشد و نمو
 2019-2020در شرایط تنش خشکی در ارایه شد (شکل .)4
بر اساس یافتهها ،در شرایط بدون تنش و شرایط رخداد تنش
در هر یک از مراحل فنولوژیک گندم آبی رقم مهرگان نتایج
تقریباً مشابه و یکسانی مشاهده شد .نتایج گویای آن بود که
در دورههای  2025و  2055تحت سناریوهای  RCP4.5و
 RCP8.5در مقایسه با طول دورهی رشد  ،2019-2020گندم
آبی رقم مهرگان در آغاز مرحله پنجهزنی تا پایان رسیدگی
دانه تحت تنش خشکی قرار خواهد گرفت که در مقایسه با
دوره رشد  2019-2020که در اواخر مرحله چکمهای تحت
تنش خشکی قرار گرفت ،تفاوت بسیار چشمگیر و قابل توجهی
را نشان داد .بر اساس شکل  ،4میزان آب قابل دسترس خاک
در منطقه ریشه گندم آبی رقم مهرگان در شرایط بدون تنش
تا اواخر مرحله چکمهای و پیش از مرحله گلدهی هیچگاه به
حد آستانه  WSSLنرسید اما در شرایط رخداد تنش در تمامی
مراحل فنولوژیک (دیگر تیمارها) دورههای  2025و 2055
تحت سناریوهای  RCP4.5و  RCP8.5میزان آب قابل دسترس
خاک در منطقه ریشه گندم آبی رقم مهرگان در مراحل
آغازین دوره رشد (شروع پنجهزنی) همواره کمتر از حدود
آستانه  WWSLو  WWSGبود ،که این امر حاکی از قرار
گرفتن گیاه در شرایط تنش خشکی بود.
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Figure 4- Root zone available water of irrigated wheat in 2019-2020 growing season comparing to 2025-2055 period
under two RCP scenarios

شکل  -4تغییرات میزان آب در دسترس ناحیه ریشه گندم آبی رقم مهرگان در دوره  2025-2050تحت سناریوهای  RCP4.5و

 RCP8.5در مقایسه با سال زراعی 2019-2020

اصلیترین و مهمترین دلیل روبرو شدن گندم آبی رقم
مهرگان در اوایل دوره رشد تا رسیدگی دانه در دورههای آینده
 2025و  2055تحت سناریوهای  RCP4.5و  ،RCP8.5را
میتوان کاهش قابل توجه میزان بارندگی نسبت به دورهی
رشد  ،2019-2020بیان کرد .کاهش مقادیر حد آستانه
 WSSLبه کمتر از  0/4و  WSSGبه کمتر از  0/3بهعنوان
نشریه هواشناسی کشاورزی
جلد  ،9شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1400صص15-28.

مقداری از آب قابل دسترس خاک در منطقه ریشه ،بیانگر
وضعیت رخداد تنش خشکی در گندم میباشد که پیامدهایی
نظیر توقف گسترش برگ ،تسریع روند پیری برگ و کاهش
تولید ماده خشک را به همراه دارد ( Soltani and Sinclair.,
.)2011; 2012
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طوالنی تنش خشکی در طول دورهی رشد و نمو گندم آبی
 بنابراین با توجه به اهمیت گندم بهعنوان.رقم مهرگان بود
 پیش آگاهی از اثرگذاری تغییر،محصولی با ارزش و راهبردی
اقلیم بر عملکرد گندم نقش بسیار تعین کنندهای در مدیریت
.و برنامهریزیهای کالن کشاورزی در آینده ایفا میکند
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Abstract
To evaluate the effects of climate change on irrigated wheat yield, Cv. Mehregan, under drought stress condition,
a completely randomized block design (CRBD) experiment was carried out during 2019-2020 cropping season in
Varamin, Iran. Five treatments of Control (T1), without stress, drought stress in booting stage (T2), flowering
stage (T3), milky stage (T4) and doughing stage (T5) were assigned to three replications. In this study, simulation
of the future climate, 2025 and 2055 (2010-2039 and 2069-2040), were performed using the outputs of HadGEM
general circulation model under RCP4.5 and RCP8.5 climate scenarios. For this purpose outputs of AgMIP model
were employed using long-term climatic data of the base period (1980-2009). Based on these findings, under
RCP4.5 and RCP8.5 scenarios, the minimum and maximum temperature parameters might increase for the 2025
and 2055 periods. Also, under RCP4.5 scenario rainfall might increase by 9.4% and 21%, for 2025 and 2055
periods, respectively. However, under RCP8.5 scenario, it might decrease by 1.9% and 2.8%, respectively.
Drought stress shortened the phonological stages, the number of days after planting to flowering, ripening and the
grain filling periods under climate change conditions. The results also showed that under RCP4.5 scenario in 2025
period the highest decrease in dry matter (4 percent) and seed yield (10.2 percent), due to stress condition, occur
during booting and flowering stages, respectively.
Keywords: AgMIP Model, Climate change, Drought Stress, Phonological stages, Scenario
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