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آیا تغییر اقلیم فرصت است یا تهدید؟
(ارزیابی دگرگونیهای محتمل اقلیمی بر محدوده کشت درختان مناطق گرمسیری
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی کاربردی ،گروه اقلیم شناسی ،دانشکده جغرافیاو علوم محیطی ،دانشگاه حکیم سبزواری
 .2دانش آموخته دکتری اقلیم شناسی کشاورزی ،گروه اقلیم شناسی ،دانشکده جغرافیاو علوم محیطی ،دانشگاه حکیم سبزواری
 .3دانشیار اقلیم شناسی ،گروه اقلیم شناسی ،دانشکده جغرافیاو علوم محیطی ،دانشگاه حکیم سبزواری
 .4دانشیار اقلیم شناسی ،گروه اقلیم شناسی ،دانشکده جغرافیاو علوم محیطی ،دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده
بخش کشاورزی و زیربخش باغبانی ،یکی از حساسترین و آسیب پذیرترین بخشها نسبت به تغییرات آب و هوایی محسوب میشود .تحقیق
حاضر در صدد پاسخ به این سوال تحقیق بوده که آیا تغییرات آب و هوایی برای درختان نواحی گرمسیری میتواند فرصت باشد یا تهدید .در
این راستا ،در ابتدا محدوده کشت نخل خرما در دوره حاضر در ایران براساس اطالاعات ال یمی مشخص شد .در ادامه روند ب ند مدت مناطق
کشت نخل براساس شاخص های ال یم کشاورزی موثر بررسی شد .در ادامه براساس مدلهای  CMIP5در پایگاه  MarksimGCMبراساس
دو خط سیر واداشتی بدبینانه و حد وسط  RCP8.5و  ،RCP4.5پیش نگری وضعیت آب و هوای دوره آینده در مقایسه با دوره پایه مشخص
گردید .نتایج نشان داد که براساس تح یل روند فراسنج های ال یمی موثر ،روند افزایشی معنی داری در مناطق کشت نخل ایران در دوره پایه
وجود دارد .این روند افزایشی برای مولفه های دمایی مانند دمای کمینه و بیشینه ،روزهای داغ و انباشت گرمایی در آستانه های زیستی و
رویشی نخل خرما حائز اهمیت می باشد .براساس داده پیش نگری شده و افزایش دمای هوا در مناطق مجاور نخل خرما و اعرضهای باالتر در
فالت مرکزی ایران نشان داد که در این مناطق پتانسیل گرمایی از نظر دمای کمینه ،بیشینه و توان گرمایی برای رشد و نمو در آستانه های
زیستی و رویشی درختان خرما وجود دارد .بنابراین تغییرات آّب و هوایی برای درخت گرمسیری نخل خرما در مناطق اعرضهای باالتر و مجاور
در نواحی داخ ی و شرلی ایران ،فرصت الزم برای رشد و نمو را فراهم می سازد .بنابراین مناطق کویری و بیابانی در نواحی داخ ی کشور ایران،
پتانسیل ال یمی الزم برای کشت درختان خرما را دارا می باشد .تغییر برنامه های راهبردی در جهت توسعه این محصول ارزشمند در این
نواحی حائز اهمیت می باشد...

کلید واژهها :اقلیم  ،کشاورزی ،درخت خرما ،تغییر اقلیم ،مناطق گرمسیری ،محدوده کشت
* نویسنده مسئول11133332111 :

Email: irimo@iran.ir

ارزیابی دگرگونیهای محتمل اقلیمی بر محدوده کشت درختان مناطق گرمسیری ...

مقدمه
آب و هوا یکی از مهمترین عواملی است که در طول تاریخ
بشر مورد توجه بوده و کمتر فعالیت کشاورزی است که در
طول روز با یک یا چند عامل هواشناسی برخورد نداشته
باشد .علت این موضوع نقش مهم آب و هوا بر زندگی بشر
و خصوصاً تولیدات کشاورزی است .آب و هوا نه تنها منبع
تولید است که انسان بدون پرداخت هزینه به هر مقدار می-
تواند استفاده کند (محمدی و مقتدری .)163 :1313 ،آب و
هوا مهمترین متغیر مؤثر در تولید میوهها است که بیش از
هر عامل دیگری در پراکندگی میوهها در سطح جهانی و
منطقهای مؤثر است (سیاری . .)3 :1311 ،اقلیم نقشی کلیدی
در رشد و تولید گیاهان دارد و تغییرات آن به طور مستقیم
بر کاشت و گستره زیر کشت محصوالت کشاورزی اثرگذار
است .از دو دهه آخر قرن بیستم تاکنون ،مسئله تغییر اقلیم
به یکی از مهمترین چالشهای بشر تبدیل شده است.
نگرانی از کاهش عملکرد محصوالت کشاورزی و امنیت
غذایی از جمله مواردی است که این موضوع را در جهان
مطرح ساخته است .در پنجمین گزارش ارزیابی مجمع بین
الدول تغییر اقلیم در سال  ،2114سناریوهای جدیدی با نام
سناریوهای واداشت تابشی ارائه شد که ساختار آنها با
سناریوهای قبلی ،یا سناریوهای انتشار تفاوت دارد .واداشت
تابشی گازهای گلخانهای عامل ایجاد گرمایش در نظر
گرفته شده است (حیدری بنی و همکاران..)313 :1311 ،
بخش کشاورزی یکی از مهمترین قطبهای اقتصادی کشور
محسوب میشود و سرمایه گذاری و توجه ویژه به این
بخش امری اجتناب ناپذیراست ،چرا که اقتصاد ایران را باید
اقتصادی بر پایه کشاورزی دانست .اقتصاد کشاورزی است
که امنیت غذایی ،توسعه اقتصادی و اشتغال و استقالل کشور
را به دنبال خواهد داشت (آمار نامه محصوالت کشاورزی،
وزارت جهاد کشاورزی.)1 :1312 ،
درختان مناطق گرمسیری ایران و صنعت وابسته با آنها ،یکی
از عمدهترین کاربریها و منبع درآمد عمدهای برای ساکنان
آن مناطق محسوب میشود .در بین درختان گرمسیری،
درخت خرما از اهمیت قابل توجهای برخوردار میباشد.
نیمه جنوبی و گرمسیر ایران در محدوده استانهای ایالم،
خوزستان ،بوشهر ،هرمزگان و سیستان و بلوچستان و
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جنوب کرمان جزو منابع عمده تولید و پرورش درخت
خرما محسوب میشود .درخت خرما به دلیل سازگاری با
آب و هوای گرمسیری ایران ،اهمیت باالیی در کنترل شن-
های روان و حذف کانونهای منشا گردوغیار ایفا مینماید.
براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال ( )1314نشان
میدهد که  231423هکتار سطح زیر کشت خرما در ایران
وجود دارد .از این سطح زیر کشت 1163461 ،تن محصول
خرما تولید میشود .در کشت آبی  3631کیلوگرم و برای
کشت دیم  2161کیلوگرم عملکرد مشخص شده است.
بنابراین درختان خرما و محصول آن یکی از مهمترین
محصوالت باغی غالب و صادراتی در ایران محسوب می-
شود که بررسی پیامدهای تغییر اقلیم برای آینده آن ،حائز
اهمیت است.
اهمیت تولیدات کشاورزی در امنیت غذایی و اشتغال و
همچنین وابستگی بسیار باالی بخش کشاورزی و زیر بخش
باغبانی به آب و هوا و تغییرات آن و از طرفی دیگر وجود
تهدید عمده تغییر اقلیم برای آینده ،موجب شده تا محققان
مختلف همواره بررسی اثرات تغییرات آب و هوایی را بر
بخش کشاورزی و درختان میوه در دستور کار قرار بدهند.
اهمیت پدیده تغییر اقلیم موجب شده که اثرات و پیامدهای
این پدیده همواره کانون توجه محققان مختلف میباشد.
داویس و همکاران ( ، )davis et al،2112با بررسی
پیامدهای تغییر اقلیم بر روی قهوه عربی به عنوان یکی از
گیاهان مناطق گرمسیری نشان دادند که تغییرات آب و
هوایی بر روی گونههای گرمسیری اثر گذار خواهد بود و
میتواند محدوده کشت آنها را توسعه ببخشد .ماچیونا و
فیلی ( ) Machovina & Feeley.2113به بررسی اثرات
تغییر اقلیم بر محدوده کشت و تولید درخت موز در مناطق
حاره ای پرداختند .نتایج نشان داد که تحت شرایط تغییر
اقلیم بیش از نیمی از مناطق نامناسب برای کشت موز تا افق
 2161به شرایط مناسب تبدیل خواهند شد .به طور کل
تغییر اقلیم در مناطق گرمسیری حاره ای ،محدوده کشت
درختان گرمسیری را افزایش خواهد داد .دوکو و همکاران
( )duku et al , 2018به بررسی پیامدهای تغییر اقلیم بر
الگوی کشت در مناطق گرمسیری حاره و جنب حاره را
بررسی نمودند .تغییرات آب و هوایی موجب تغییرات
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گسترده در محدوده کشت گونههای گرمسیری خواهد شد.

(. )1316با بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روی درخت سیب

گونههای گرمسیری از جنبه افزایش محدوده کشت خود به

در ایران ،نشان دادند که در دوره پایه ،روند کاهشی در

تغییر اقلیم واکنش نشان خواهند داد .الیکادیک و همکاران

میزان انباشت سرمایی مناطق سردسیر و کشت درخت سیب

( .)alikadic et al 20189پیامدهای تغییر اقلیم بر روی

در ایران وجود دارد .در اثر تغییر اقلیم ،زمان رخداد مراحل

مراحل فنولوژی درخت انگور بررسی نمودند .نتایج آنها

فنولوژی درخت سیب تا  14روز در الگوی بدبینانه و  1روز

نشان داد که یکی از عمده ترین اثرات تغییر آب و هوا،

در الگوی حد وسط به جلو کشیده خواهد شد .تغییر اقلیم

ظهور زودهنگام مراحل فنولوژی درختان میوه میباشد.

برای درختان سردسیر یک تهدید محسوب میشود .احمدی

احمدی و همکاران (. )2111در بررسی پیامدهای تغییر

و همکاران ( )1311در بررسی اثرات تغییر اقلیم بر الگوی

اقلیم بر محدود و مناطق کشت درخت سیب در ایران

انباشت گرمایی مناطق کشت درخت سیب در ایران نشان

مشخص نمودند که تحت شرایط تغییر اقلیم دوره آینده،

دادند که براساس سناریوهای واداشت تابشی ،انباشت

محدوده و مناطق کشت درخت سیب در ایران کوچکتر

گرمایی مناطق عمده کشت درخت سیب در آینده نسبت به

خواهد شد و به مناطق مرتفع تر کشیده خواهد شد .تغییر

دوره پایه افزایش خواهد یافت.

اقلیم محدوده و مناطق کشت درخت سیب در ایران از 34

زیربخش باغبانی ایران یکی از آسیب پذیرترین بخشها ،به

میلیون هکتار در دوره گذشته به  21میلیون هکتار کاهش

تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی است .زیربخشی که

خواهد یافت.

در بستر آب و هوا به نتیجه مطلوب میرسد ،به هر گونه

مساح بوانی و مرید ( )1314اثرات تغییر اقلیم را بر منابع

تغییر در الگوهای آب و هوایی واکنش نشان میدهد .در

آب و تولید محصوالت کشاورزی در حوضه زاینده رود

میان محصوالت باغی ایران ،درختان مناطق گرمسیری و

اصفهان ارزیابی کردند .نتایج حاکی از کاهش بارندگی و

نیمه گرمسیری مانند خرما ،بخش وسیعی از کاربریها را به

افزایش دما تا سال  2111میالدی است .فالح

خود اختصاص میدهند .به طوریکه میتوان گفت میوه و

قالهری( )1311با بررسی ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر

درخت غالب در نیمه جنوبی و مناطق گرمسیری و نیمه

محدودههای کشت مرکبات در ایران ،نشان داده که گرمایش

گرمسیری ایران ،نخلستانها هستند .تغییر پذیری و تغییرات

جهانی سطح زیر کشت و کیفیت مرکبات را تحت تاثیر قرار

آب و هوایی در آینده یکی از اولویتهای کشورهای جهان

خواهد داد .بطوری که براساس گزارش چهارم تغییر اقلیم

برای برنامهریزیها و تصمیم گیریها محسوب میشود.

محدوده کشت مرکبات در ایران به نواحی مرکزی فالت

پیش بینی بلند مدت متغیرهای اقلیمی برای اطالع از میزان

ایران کشیده خواهد شد .غریبی ( )1311به ارزیابی فنولوژی

تغییرات و در نتیجه در نظر گرفتن تمهیدهای الزم برای

گلدهی و احتمال وقوع خسارت در زیتون ( Olea

تخفیف اثرات سوء ناشی از تغییر اقلیم مورد توجه

 )europaea Lبر مبنای پارامترهای دمایی پرداختند .نتایج

متخصصان مختلف قرار گرفته است .به طور کلی تحقیق

نشان داده که مجموع ساعات سرمایی دریافتی زیتون دارای

حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال تحقیق است؛ آیا

روند منفی است .به عبارت دیگر زمستانهای گرمتری رخ

تحت شرایط تغییر دوره آینده ،افزایش دمای هوا و اثرات آن

خواهد داد .نوحی و همکاران ( )1311با بررسی تاثیر تنش

برای درخت خرما میتواند یک تهدید باشد یا یک فرصت؟

گرمایی بر محصول مرکبات را در جنوب ایران ،نشان دادند

مواد و روشها

که روزهای بحرانی بیشتر در نیمه شرقی در مناطق جنوبی
رخ داده است .بررسی فاتح ( )1313در ارزیابی اثرات تغییر
اقلیم بر الگوی فصل رشد گندم در مناطق گندم خیز غرب
ایران ،نشان داده که تغییرات اقلیمی مهمترین چالش پیش
روی برای بخش کشاورزی محسوب میشود .احمدی

منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه ،مناطق کشت درختان خرما در کشور را
شامل میشود (شکل  .)1این مناطق با توجه به ویژگی ذاتی
و شناسه گرمسیری بودن نخل خرما ،بیشتر مناطق گرمسیری
کشور را در بر میگیرد .بررسی مطالعات مختلف نشان داده
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که دمای کمینه قابل تحمل برای درخت خرما  11درجه

(عزیززاده. .)43 ،1311 ،همانطور که در شکل  1نیز

سانتیگراد می باشد .در واقع مناطقی که میانگین دمای کمینه

مشخص شده ،شرایط ارتفاعی مناطق نخل خرما از  1تا 116

آنها کمتر از  11درجه سانتیگراد باشد ،امکان رشد برای

متر ارتفاع شروع شده و تا  1114متر ارتفاع از سطح دریا را

درخت خرما وجود ندارد .درختان خرما در مقابل سرما از

در بر میگیرد .حداقل ارتفاع نخلستانها به مناطق مجاور

خود مقاومتی نشان نمیدهند ،بنابراین دمای زیستی پایه

خلیج فارس و دریای عمان اختصاص دارد .هر چقدر به

معیار اقلیمی مناسبی برای سنجش مناطق کشت درخت

سمت مناطق داخلی فالت ایران و بیابان و کویریهای

خرما محسوب میشود .از طرفی درخت خرما در مناطق

داخلی پیشروی می شود ،بر ارتفاع مناطق کشت نخل افروده

مرتفع نیز قابلیت رشد و نمو را ندارد و حد ارتفاعی آن

میشود به طوری که بیشترین ارتفاعات در مناطق استان

بایستی کمتر از  1211متر ارتفاع از سطح دریا باشد

فارس و خراسان جنوبی قرار دارد (عزیززاده1311 ،؛ .)44

شکل  -8موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و توزیع ارتفاعی مناطق کشت خرما

دادههای تحقیق و روش بررسی
در این تحقیق از آمار و اطالعات ایستگاههای هواشناسی
عمده مناطق کشت نخل خرما در ایران که عمدتا نیمه
جنوبی کشور را پوشش میدهد ،استفاده شده است .این آمار

هواشناسی کشور تهیه و تنظیم شده است .قلمرو زمانی
دادههای تحقیق از بدو تاسیس ایستگاهها تا  2113میالدی را
شامل میشود .شکل  2پراکنش ایستگاههای هواشناسی
مناطق کشت نخل خرما را نشان

میدهد.

و اطالعات در مقیاس زمانی روزانه و ماهانه از سازمان

شکل  -1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای هواشناسی مناطق کشت درخت خرما در ایران
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برای بررسی روند تغییرات فراسنجهای اقلیمی از آزمون
ناپارامتری من – کندال استفاده شده است .برای اطالعات

پیش نگری تغییر اقلیم آینده بر اساس مدلهای CMIP52

و سناریوهای جدید واداشت تابشی

بیشتر در مورد روش من – کندال به عزیززاده ( )1311و

در این تحقیق سناریوهای جدید تغییر اقلیم تحت عنوان

احمدی ( )1316مراجعه شود .با توجه به اهمیت دما به

سناریوهای واداشت تابشی  ،RCP3بهعنوان گزارش پنجم و

عنوان مهمترین متغیر هواشناسی مؤثر بر رشد و نمو گیاهان

جدیدترین گزارش تغییر اقلیم پوشش دادهشده است .دو

بخصوص درختان نخل خرما ،در این تحقیق مولفههای

سناریوی  RCP8.5و RCP4.5به ترتیب با عنوان

مرتبط با این فراسنج اقلیمی از اهمیت باالیی برخوردار می-

سناریوهای بدبینانه و حد واسط برای ارزیابی اثرات تغییر

باشد .یکی از شاخصهای اقلیم کشاورزی موثر در درختان

اقلیم منطقه در آینده مشخص گردید.

خرما ،بررسی انباشت گرمایی مناطق کشت نخل خرما

امروزه استفاده از پایگاههای داده ریزمقیاس شده جهانی

براساس روش درجه روزهای موثر میباشد .در این راستا به

حائز اهمیت میباشد .در این تحقیق از برونداد مدلهای

منظور شناسایی میزان انباشت گرمایی مناطق کشت درختان

 CMIP5ارائه شده در پایگاه داده جهانی ریزمقیاس شده

خرما در ایران ،تاریخ آخرین و اولین رخداد آستانههای

مارک سیم ( )MarkSimGCMاستفاده شد .هدف از

دمایی ( 11درجه سانتیگراد به عنوان آستانه رویشی درختان

انتخاب و پیشنهاد این مدلها ،براساس تفکیک و افق فضایی

خرما و  11درجه سانتیگراد به عنوان آستانه زایشی درختان

این مدلها بوده است .این مدلها در بین  11مدل CMIP5

خرما) براساس آمار دمای روزانه در دوره بلند مدت

ارائه شده در این پایگاه داده ریزمقیاس شده جهانی ،از

مشخص شد .در این راستا با شناسایی تاریخ اولین و آخرین

بهترین و مناسبترین تفکیک مکانی برخوردار میباشند.

زمان رخداد آستانههای مذکور از طریق دماهای کمینه ،به

فهرست مدلها مورد مطالعه در این تحقیق در جدول 1

صورت تجمعی میانگین دمای روزانه تا آستانه مذکور

مشخص شده است .عالوه بر تفکیک مکانی مناسب ،سعی

محاسبه شد .در ادامه نتایج انباشت گرمایی بعد از درونیابی

گردید مدلی انتخاب شود که از توانایی مناسب در پیش-

در سطح مناطق کشت خرما در ایران ،بر روی مدل رقومی

یابیها و حداقل خطا در شبیهسازی پارامترهای اقلیمی بهره-

ارتفاع پهنه بندی نهایی گردید.
 T  Tmin 
GDD    max
  TBASE
2

i 
N

() 1

در این معادله GDD1 ،معرف درجه روز است که طی N

روز جمعآوریشده است Tmax ،بیشینه درجه حرارت
روزانه Tmin ،کمینه درجه حرارت روزانه و TBASE

درجه حرارت پایه یا صفر فیزیولوژیکی گیاه و Nتعداد
روزها در یک زمان مشخص را نشان میدهد (احمدی،
.)1316
با توجه به اینکه دادههای اقلیمی به صورت نقطهای اندازه-
گیری و ثبت میشود ،برای پهنهبندی و توزیع فضایی در
سطح مناطق کشت ،از روش میانیابی کریجینگ استفاده
گردید .برای مطالعه بیشتر از روش کریجینگ به (احمدی،
 1316و عزیز زاده )1311 ،مراجعه شود.
1 Growth Degree Days

مند باشد .این پایگاه به عنوان یک پایگاه تحت وب ،داده
شبیه سازی شده دوره آینده را براساس  11مدل CMIP5

در چهار خط سیر سناریوهای واداشت تابشی ،از سال 2121
تا  2113ارائه مینماید .پایگاه مذکور به عنوان یک ابزار
مبتنی بر وب ،با استفاده از مدل تصادفی مرتبه سوم مارکوف
دادههای دمای کمینه و بیشینه ،بارش و تابش آفتاب به
روزانه ریزگردانی میکند (احمدی1316 ،؛ احمدی و
همکاران، ]13[ .)1311 ،
2 - Coupled model intercomparison project
3 Representative Concentration Pathway

 11

ارزیابی دگرگونیهای محتمل اقلیمی بر محدوده کشت درختان مناطق گرمسیری ...
جدول -8لیست مدلهای  CMIP5مورد مطالعه
تفکیک فضایی
2.8 deg x 2.8 deg
1.1 deg x 1.1 deg
1.88 deg x 1.25 deg

آژانس تهیه کننده

کشور تهیه

مدل

کننده مدل

مرکز ال یم چین -داده هواشناسی چین
موسسه تحقیقات هواشناسی ژاپن
مرکز مطالعات هواشتاسی هدلی

چین
ژاپن
بریتانیا

نام مدل
Bcc-csm1-1
MRI-CGCM3
HadGEM2-ES

روش وزن دهی برای اعتبارسنجی یا راستیآزمایی مدل-

از آنجایی جزو اهداف اصلی تحقیق حاضر سنجش

های شبیهسازیکننده CMIP5

پتانسیلهای دیگر مناطق در شرایط تغییر اقلیم به عنوان

برای سنجش و اعتبارسنجی توانمندترین مدلها از روش

مناطق جدید کشت درخت گرمسیری نخل خرما ،لذا با در

وزن دهی استفاده گردید .رابطه ( )2نحوه محاسبه این

نظر گرفتن شرایط ارتفاعی برای رشد و نمو نخل خرما،

روش را نشان میدهد .در این تحقیق عدم قطعیت در

مناطق مجاور با شرایط طبیعی نسبتاً مشابه برای مناطق نخل

شبیهسازی مدلهای جفت شده جوی – اقیانوسی به روش

خرما در نیمه مرکزی و شمالی و شمال شرقی مشاهده و

وزندهی به برونداد هر مدل تحت سناریوهای واداشت

سپس اقدام به کنترل وضعیت دمایی این مناطق براساس

تابشی داده شد .در این راستا ،مقادیر شبیه سازی شده دوره

ایستگاههای هواشناسی گردید .به طوری که ابتدا وضعیت

آینده با مقدار مشاهده شده دوره پایه مقایسه گردید .میزان

اقلیمی در مناطق مجاور و مشابه از طریق آمار ایستگاههای

توانمندی هر مدل براساس وزنی که در این فرایند به دست

هواشناسی براساس شرط دمای کمینه باالتر از  11درجه

میآورد مشخص میشود (باباییان و کوهی 136 :1311 ،؛

سانتیگراد به عنوان دمای زیستی پایه ،کنترل گردید و با در

احمدی.)1316 ،

نظر گرفتن عامل ارتفاع مناطق مشابه به وضعیت نخل خرما

()2

1
ΔF
i, j

W  n
i, j
)  (1/Δ1i, j
i1

در رابطه فوق  Fمتغیر هواشناسی مورد بررسیF ،

اختالف بین متغیر شبیه سازی شده تحت سناریوهای
مختلف با مقدار مشاهداتی در دوره پایه و  Wوزن شبیه-
سازی های هر مدل گردش عمومی جو برای سناریوی
مورد نظر میباشد i .و jبه ترتیب نشان دهنده ماه و مدل
گردش عمومی جو میباشد (باباییان وکوهی 136 :1311 ،؛
احمدی.)141 :1316 ،این رابطه بر روی مدلهای مختلف
در محیط اکسل به صورت برنامه مشخص گردید و
براساس آن وزن مدلها محاسبه گردید.
سنجش قلمرو بیوکلیمایی برای کشت نخل خرما در
شرایط تغییر اقلیم

در دوره پایه بررسی گردید.

نتایج
اعتبار سنجی مدلهای پیش نگری کننده
نتایج اعتبار سنجی مدلها براساس روش وزن دهی در
جدول  2مشخص شده است .مدلهای انتخابی در این
تحقیق براساس تفکیک مکانی بهتری که نسبت به دیگر
مدلهای  11گانه  CMIP5ارائه شده در پایگاه داده
 MarkSimGCMانتخاب شدهاند .نتایج نشان داد که مدل
 MRI.CGCM3از وزن باالتری نسبت به دیگر مدلها
برخوردار میباشد .بنابرین از آنجایی که این مدل از
تفکیک مکانی باالتری نسبت به دیگر مدلها برخوردار
میباشد ،لذا نتایج شبیه سازی آن براساس سناریوهای
 RCPاز انطباق باالتری با دادههای مشاهداتی برخوردار
میباشد.
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جدول  -1نتایج اعتبار سنجی مدلهای  CMIP5براساس روش وزن دهی
BCC-CSM1.1

HadGEM2-ES

MRI.CGCM3

دمای کمینه

1/21

1/21

141

دمای بیشینه

1/21

1/31

1/31

بارش

1/23

1/33

1/33

روند تغییرات پارامترهای اقلیمی موثر در دوره رشد و

سطح  1/13معنی دار مشاهده شد .در ایستگاههایی که روند

نمو در مناطق کشت نخل خرما

معنیدار نشده ،اما مقدار شیب روند مثبت میباشد .بنابراین

نتایج روند تغییرات فراسنجهای اقلیمی موثر در مناطق

روند تغییرات افزایشی و کاهشی معنیدار در مناطق کشت

کشت نخل خرما در دوره پایه در جدول  2مشخص شده

نخل خرما در دوره پایه وجود دارد.

است .نتایج نشان داد که در تمام ایستگاههای مناطق کشت

نتایج تحلیل روند تغییرات فراسنجهای اقلیمی نشان میدهد

نخل خرما در دوره پایه برای پارامترها یا مولفههای دمایی

که در دوره پایه دمای هوا به عنوان یکی از مهم ترین

(دمای کمینه ،بیشینه و میانگین دمای هوا) روند افزایشی یا

فراسنجهای اقلیمی از روند افزایشی برخوردار بوده و

صعودی وجود دارد .این روند افزایشی در سطح  1/13و

متناسب با با دیگر مناطق کشور ،مناطق گرمسیری کشت

 1/11معنیدار بدست آمد .برای پارامتر بارش در بیشتر

نخل خرما نیز با روند افزایشی دمای هوای مواجه بوده

ایستگاههای مناطق کشت نخل خرما روند کاهشی وجود

است .این روند افزایشی در ارتباط احتمالی با گرمایشی

دارد .در بیش از نیمی از ایستگاههای مورد مطالعه ،این روند

جهانی میباشد .روند کاهشی بارش ساالنه نشانهای از

کاهشی برای بارش ساالنه در سطح  1/13معنیدار بدست

کاهش بارش و افزایشی دوره های خشکی و خشکسالی در

آمد .در دیگر ایستگاهها هر چند روند معنی درای مشاهده

این مناطق گرم از کشور میباشد ،لذا برای این مناطق از

نشد ،اما شیب کاهشی حائز اهمیت میباشد .برای پارامتر

کشور که جزو کم بارانترین نیز محسوب میشوند ،مدیریت

اقلیمی ساعات آفتابی در تمامی ایستگاههای مناطق کشت

منابع آبی حائز اهمیت میباشد .روند افزایشی ساعات آفتابی

نخل خرما در ایران روند افزایشی معنیدار وجود دارد .این

نشان دهنده افزایش میزان تابش خورشیدی و به تبع آن
افزایش خشکی محیط و همچنین افزایش تبخیر – تعرق

روند افزایشی در سطح  1/13و  1/11معنیدار مشاهده
گردید .برای پارامتر روزهای داغ نیز روند افزایشی معنی-

میشود .روند افزایشی روزهای داغ در ماههای گرم ،عالوه

داری در سطح مناطق کشت نخل خرما مشاهده گردید .این

بر افزایشی خشکی محیط و آفات و بیماریها ،میتواند

روند افزایشی در برای  11ایستگاه هواشناسی مورد مطالعه

فشار مضاعفی بر منابع آبی و همچنین نیاز به دفعات بیشتر

که جزو مناطق بسیار گرم نیز محسوب میشوند ،در سطح

آّبیاری نخلستانها را به وجود میآورد.

 1/11معنی دار گردید .در دیگر ایستگاهها روند افزایشی در
جدول  -1نتایج روند تغییرات فراسنجهای اقلیمی موثر در مناطق کشت خرما در ایران براساس روش من  -کندال
نام ایستگاه

دمای کمینه

دمای بیشینه

میانگین دما

بارش

ساعات آفتابی

روزهای داغ

سرپل ذهاب

*2

*2

1/13

*-2

*2/2

*2

قصر شیرین

*2/1

*2/2

*-1/11

*-1/11

**3/3

**2/6

پل دختر

*1/11

**2/1

*1/11

-1/11

*1/11

1/11

دزفول

*2

*2

*2

*-1/11

*2/2

*2/2

صفی اباد

*2/1

*1/11

*2/1

-1/11

*2/3

*2/2

اهواز

*2

*2/1

*-1/11

*-1/11

**3/3

**2/6
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بندر ماهشهر

*2/2

*2/3

*1/11

-1/11

*1/11

1/11

برازجان

**2/1

*2/1

*2

*-1/11

*2/2

*2/2

جهرم

*2

*2

*1/11

-1/11

*1/11

1/11

جزیره قشم

*1/11

*2/2

*2

*-1/11

*2/2

*2/2

حاجی آباد

*2/1

**2/1

*2/1

-1/11

*2/3

*2/2

الرستان

*2/3

*2

*-1/11

*-1/11

**3/3

**2/6

نیک شهر

*2/2

*1/11

*1/11

-1/11

*1/11

1/11

کنارک

*2/2

*2/1

*2

*-1/11

*2/2

*2/2

قصرقند

*2

*2/3

*2/1

-1/11

*2/3

*2/2

چابهار

*2/2

**2/1

*-1/11

*-1/11

**3/3

**2/6

سرباز

*1/11

*2

*1/11

-1/11

*1/11

1/11

راسک

*2/1

*1/11

*1/11

-1/11

*1/11

1/11

کهنوج

*2

*2/1

*2

*-1/11

*2/2

*2/2

دهلران

*2/4

*2/3

*2/1

-1/11

*2/3

*2/2

بستان

*2

*2/2

*-1/11

*-1/11

**3/3

**2/6

آبادان

*2/1

*2/2

*1/11

-1/11

*1/11

1/11

امیدیه

*2

*1/11

*2

*-1/11

*2/2

*2/2

رامهرمز

*2/2

*2/1

*2

*-1/11

*2/2

*2/2

باغملک

*2

*2/3

*2/1

-1/11

*2/3

*2/2

آغاجاری

*2/2

*2/2

*-1/11

*-1/11

**3/3

**2/6

بوشهر

*2/4

*1/11

*1/11

-1/11

*1/11

1/11

کازرون

*2

*2/1

*1/11

-1/11

*1/11

1/11

بندردیلم

*2/1

*2/3

*2

*-1/11

*2/2

*2/2

قیروکارزین

*2

*2/2

*2/1

-1/11

*2/3

*2/2

خنج

*2

*2/1

*2

*-1/11

*2/2

*2/2

جزیره کیش

*2/1

*2

*2/1

-1/11

*2/3

*2/2

بندرلنگه

*2/3

*2

*-1/11

*-1/11

**3/3

**2/6

الر

*2/2

*2/1

*1/11

-1/11

*1/11

1/11

جیرفت

*2

*2/3

*2

*-1/11

*2/2

*2/2

میناب

*2

*2/2

*2

*-1/11

*2/2

*2/2

بندرعباس

*2/1

*2

*2/1

-1/11

*2/3

*2/2

فهرج

*2

*2

*1/11

*-2

**2/6

**2/6

بم

*2

*2/1

*2

*-2/3

*2/4

*2/1

طبس

*2/1

*2

*1/11

*-2/4

**3

*2/2

زابل

*2/3

*2

*2/3

*-2/3

**3/1

**3

باهوکالت

*2/2

*2

*2/4

*-2

*3

**2/1

کنارک

*2

*2/1

*2/3

*-1/11

*2/2

1/11

ایرانشهر

*2/1

*2/3

*2

*-1/11

*2/1

*1/11

* معنی داری در سطح 1/13

** معنی داری در سطح 1/11
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بررسی واکنش نخل خرما به درجه حرارت از طریق

 41درجه سانتیگراد تا  34درجه سانتیگراد رخ داده است.

آستانههای دمایی یا نقاط توقف رشد رویشی و زایشی در

باالترین دماها همچنان به نیمه غربی و مناطق مجاور ساحل

دوره پایه

با توجه به ارتفاع کمتر و دریافت ساعات تابش آفتاب باالتر

درختان نخل خرما به عنوان درختان مناطق گرمسیری ،برای

اختصاص دارد.

رشد رویشی و زایشی خود از آستانه های دمایی خاصی

این شرایط نشان میدهد که وضعیت دمایی مناطق کشت

برخوردار می باشند .در این راستا آستانه دمایی  41درجه

نخل براساس آمار هواشناسی باالتر از آستانه رویشی و

سانتیگراد به عنوان نقطه رشد رویشی و آستانه  43درجه

زایشی قرار دارد .در واقع گرمایش دهههای اخیر در کره

سانتیگراد به عنوان نقطه رشد زایشی نخل خرما در نظر

زمین و نمود آن در ایران میتواند تاثیر گذار باشد .تطبیق

گرفته شده است .واکنش مناطق کشت نخل خرما براساس

وضعیت دماهای بیشینه ایستگاههای هواشناسی مناطق کشت

دماهای بیشینه ایستگاههای هواشناسی به این آستانه های
دمایی در شکل  4مشخص شده است .نتایج نشان داد که در
آستانه رویشی ( 41درجه سانتیگراد) تمامی ایستگاههای
مناطق کشت نخل از وضعیت دمایی باالتر از این آستانه
برخوردار میباشند .در آستانه رشد زایشی ( 43درجه
سانتیگراد) ،تمامی ایستگاهها از نظر اقلیمی از حد این آستانه
دمایی باالتر قرار گرفتهاند .در هر دو آستانه مورد مطالعه،
وضعیت دمایی ایستگاه کازرون پایین تر از حد آستانههای
رویشی و زایشی واقع شده است.
توزیع مکانی دمای بیشینه مطلق قلمرو کشت نخل خرما در
شکل  3مشخص شده است .نتایج نشان میدهد که باالترین
دماهای بیشینه مطلق در مناطق کم ارتفاع مجاور دریا و
کمترین دماهای بیشینه نیز در مناطق عرضهای باال و نسبتاً

نخل خرما با آستانه رویشی و زایشی قابل تحمل نخل خرما،
نشان داد که وضعیت دمایی مناطق کشت نخل بیشتر از
آستانههای رویشی و زایشی قابل تحمل برای درختان نخل
خرما بوده است .این شرایط میتواند گرم شدن دهههای
اخیر در مناطق نخل خرما در دوره پایه را تداعی نماید .هر
چند درختان نخل خرما به دلیل شرایط فیزیولوژیکی از
سازگاری باالیی با دماهای گرم برخوردار میباشند ،اما این
نتایج نشان میدهد که از طرفی دمای هوا در مناطق نخل
خرما افزایش یافته و همچنین لزوم توجه به مالحظات
اقلیمی و دمایی در مناطق نخل خرما حائز اهمیت میباشد.
به طور کلی میتوان بیان نمود که مقدار دمای هوا در مناطق
کشت نخل خرما براساس آستانههای رویشی و زایشی در
دوره پایه و دهههای اخیر افزایش یافته است.

مرتفعتر رخ میدهد .توزیع مکانی دماهای بیشینه مطلق از
نقطهتوقفرشدرويشينخل

نقطهتوقفرشدزايشينخل

دمايحداكثر

45

دمايهوابهسانتيگراد

55

35
سرپلذهاب
قصرشيرين
پلدختر
دزفول
صفيآباد
اهواز
بندرماهشهر
برازجان
جهرم
جزيرهقشم
حاجيآباد
الرستان
نيكشهر
كنارك
قصرقند
چاهبهار
سرباز
راسك
كهنوج
دهلران
بستان
آبادان
اميديه
رامهرمز
باغملك
آغاجاري
بوشهر
كازرون
بندرديلم
قيركازرين
خنج
جزيرهكيش
بندرلنگه
الر
جيرفت
ميناب
بندرعباس
فهرج
بم
طبس
زابل
باهوكالت
ايرانشهر

شکل  -4واکنش مناطق کشت نخل خرما به درجه حرارت از طریق آستانههای دمایی یا نقاط توقف رشد رویشی و زایشی
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شکل  -5توزیع مکانی دماهای بیشینه مطلق مناطق کشت نخل خرما براساس آمار واقعی دوره پایه

پیش نگری تغییرات آب و هوایی قلمرو مکانی کشت

مقدار دمای کمینه به طور متوسط در مناطق کشت نخل تا
 2/1و  4/4درجه سانتیگراد نسبت به دوره پایه افزایش

نخل خرما براساس سناریوهای RCP

خواهد یافت .همانطور که برای ایستگاههای منتخب

یکی از نمودهای تغییر اقلیم از طریق تغییرات دمای هوا و

مشخص شده ،میانگین دمای ماهانه در تمام ماههای سال

بارش در هر منطقه آشکار میگردد .در این راستا در خط
سیرهای واداشتی مختلف داده دوره آینده برای دمای هوا و
بارش در قلمرو مکانی کشت درخت خرما در ایران به
صورت مقایسه نموداری دوره آینده با دوره گذشته و
ارزیابی میانگین های دوره گذشته و آینده بررسی گردید .با

نسبت به دوره پایه از افزایش قابل توجهی برخوردار می-
باشد .براساس سناریوی  RCP4.5برای دوره های مورد
مطالعه دوره آینده به ترتیب  1/1و  2/4درجه سانتیگراد،
مقدار دمای کمینه افزایش خواهد یافت .بنابراین براساس هر
دو سناریوی  RCPمورد مطالعه ،مقدار دمای کمینه دوره

توجه به یکسان بودن شرایط توپوگرافیکی و اقلیمی مناطق

آینده در دوره پایه براساس شبیه سازی مدلهای  CMIP5در

کشت نخل خرما در ایران ،این شرایط بر روی ایستگاههای

قلمرو مکانی کشت نخل خرما در ایران افزایش خواهد

منتخب در مناطق مختلف نمایش داده شده است.

یافت.

پیش نگری تغییرات دمای کمینه و بیشینه مناطق کشت

مقایسه نموداری دمای بیشینه دوره آینده با دوره پایه

خرما

براساس سناریوهای  RCPدر قلمرو مکانی نخل خرما در

مقایسه نموداری دمای دوره آینده تحت سناریوهای

شکل  1تا برای ایستگاههای منتخب مشخص شده است.

 RCP8.5و  RCP4.5برای ایستگاههای منتخب مناطق

نتایج نشان میدهد که در دوره ( )2121-2131و (-2111

کشت نخل خرما در ایران در شکل  6مشخص شده است.

 )2131براساس سناریوی  RCP8.5مقدار دمای هوا  2و

نتایج نشان داد که در تمامی ایستگاهها مقدار دمای کمینه در

 3/1درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت .براساس

دوره آینده به صورت داده شبیه سازی شده ،نسبت به دمای

سناریوی  RCP4.5برای دوره مورد مطالعه در آینده 1 ،و

دوره پایه افزایش خواهد یافت .این شرایط تحت سناریوی

 2/1درجه سانتیگراد بر مقدار دمای بیشینه هوا افزوده

 RCP8.5بیشتر از سناریوی  RCP4.5مشاهده میشود .در

خواهد شد .بنابراین با توجه به پیش نگریها برای دمای

دوره ( )2121-2131و ( )2131-2111در سناریوی بدبینانه

بیشنه هوا ،مقدار این پارامتر اقلیمی در دوره آینده نسبت
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مشاهده میشود.

دوره پایه در مناطق کشت نخل خرما افزایش خواهد یافت.
این شرایط در دهههای انتهای قرن بیست و یکم بیشتر
)RCP4.5 (2020-2050

)RCP8.5(2051-2080

دوره پایه

)RCP8.5 (2020-2050

)RCP4.5(2051-2080

دورهپايه

40

40

35

35
30
25

25

20

20

15

دمای هوا C/

/دمای هواC

30

15

10
0

5
ژانويه
فوريه
مارس
آوريل
مي
ژوئن
جوالي
آگوست
سپتامبر
اكتبر
نوامبر
دسامبر

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
جوالی
آگوست
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

5

10

شکل -6پیش نگری دمای کمینه ایستگاه بندرعباس در خط سیر واداشتی  RCP8.5و RCP4.5

)RCP4.5(2051-2080

)RCP4.5 (2020-2050

)RCP8.5 (2020-2050

دورهپايه

دورهپايه
)RCP8.5(2051-2080

45

45
40
دمايهواC/

35
30

30

دمايهوا C/

35

40

25

25

20
15

20
ژانويه
فوريه
مارس
آوريل
مي
ژوئن
جوالي
آگوست
سپتامبر
اكتبر
نوامبر
دسامبر

ژانويه
فوريه
مارس
آوريل
مي
ژوئن
جوالي
آگوست
سپتامبر
اكتبر
نوامبر
دسامبر

شکل -1پیش نگری دمای بیشینه ایستگاه ابادان در خط سیر واداشتی  RCP8.5و RCP4.5

تغییر انباشت گرمایی براساس درجه روزهای موثر در

گونه تغییر در وضعیت این واحد گرمایی بر فصل رشد و

مناطق کشت نخل خرما در دوره آینده نسبت به دوره پایه

تغییر فازهای فنولوژیکی تاثیر میگذارد.

بررسیها نشان داده که تغییرات آب و هوایی از طریق

آستانه  88درجه سانتیگراد (مبنای دمای زیستی درختان

افزایش دمای هوا و مولفههای وابسته به آن بیشتر خودنمایی

نخل خرما)

خواهد کرد .هر گونه گیاهی و درختی برای تکمیل مراحل

بررسیها نشان داد که درختان گرمسیری نخل خرما در

رشد و نمو و آغاز فعالیت زیستی خود ،نیاز به انباشت و

مناطق با دمای کمتر از  11درجه سانتیگراد قادر به رشد و

تجمع واحدها گرمایی یا درجه روزهای خاصی دارد .هر

نمو نیستند .دمای  11درجه سانتیگراد به عنوان دمای پایه
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زیستی برای درختان گرمسیری نخل خرما مشخص شده

نخل خرما دچار انحراف شده و در دوره آینده با تجمع

است .نتایج انحراف انباشت گرمایی مناطق نخل خرما از این

واحدهای گرمایی باالتری خودنمایی خواهد کرد .در واقع

آستانه زیستی در شکل  1مشخص شده است .همانطور که

مناطق کشت نخل خرما به افزایش گرمای محیط به صورت

مشخص شده مقدار انباشت گرمایی مناطق کشت نخل خرما

انباشت گرمای بیشتر واکنش نشان خواهند داد .این شرایط

در دوره آینده تحت شرایط سناریوهای  RCP8.5و

در طول فصل رشد و افزایش تبخیر – تعرق محیط به

 RCP4.5نسبت به دوره پایه دچار انحراف شده است.

واسطه افزایش دمای هوا نقش خواهد داشت.

فاصله و انحراف براساس سناریوی  RCP8.5بیشتر از

توزیع مکانی انباشت گرمایی در دوره پایه در شکل 1

 RCP4.5مشاهده میشود .در واقع مقدار انباشت گرمایی

مشخص شده است .نتایج نشان داد که بیشترین مقدار

براساس آستانه زیستی درختان نخل خرما در دوره آینده

انباشت گرمایی متناسب با شرایط اقلیمی و درجه گرمسیری

نسبت به دوره پایه افزایش خواهد یافت .همانطور که در

بودن منطقه ،به نواحی مجاور دریا بخصوص استانهای

شکل  1مشخص شده ،اوج منحنی انباشت گرمایی در

خوزستان ،نیمه جنوبی بوشهر و هرمزگان و سیستان و

مناطق نخل خرما در دوره پایه  3611تا  4111درجه روز

بلوچستان اختصاص دارد .از شمال به جنوب منطقه بتدریج

فعال بوده که منحنی آبی رنگ انرا نمایش میدهد ،در

به مقدار انباشت گرمایی افزوده میشود .کمترین میزان

حالیکه براساس سناریوی  RCP4.5که منحنی سبز رنگ انرا

انباشت گرمایی در مناطق نخل خرما به مناطق مرتفع در

نمایش میدهد مقدار انباشت گرمایی به  4411درجه روز

عرضهای باالتر در حاشیه نواحی داخلی ایران فالت ایران

فعال و براساس  RCP8.5در منحنی قهوه ای رنگ تا 3611

اختصاص دارد .در این مناطق براساس دادههای واقعی مقدار

درجه روز فعال افزایش پیدا کرده است .بنابراین انباشت

انباشت گرمایی در آستانه  11درجه سانتی گراد به عنوان

گرمایی مناطق کشت نخل خرما در دوره پایه در آستانه

آستانه زیستی نخل خرما از  3321تا  4111درجه روز فعال

زیستی  11درجه سانتیگراد به عنوان آستانه زیستی و پایه

در متغیر میباشد.

شکل  -1انحراف انباشت گرمایی مناطق کشت درختان خرما در آستانه رویشی  88درجه سانتیگراد در دوره آینده نسبت به دوره پایه
براساس سناریوهای  RCP8.5و RCP4.5در شکل سمت راست و توزیع مکانی انباشت گرمایی در دوره پایه

توزیع مکانی انباشت گرمایی مناطق نخل خرما در دوره

بدبینانه در دوره آینده مورد مطالعه ،مقدار انباشت گرمایی

آینده براساس سناریوی  RCP8.5برای دوره (-2131

بتدریج تا دهههای انتهایی آینده افزایش خواهد یافت .از

 )2121و ( )2131-2111در شکل  1مشخص شده است.

نظر مکانی بیشترین انباشت گرمایی متناسب با شرایط

نتایج نشان داد که در دوره آینده تحت شرایط سناریوی

جغرافیایی به نواحی مجاور دریا در استانهای گرمسیری
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جنوبی از غرب به شرق قرار دارد .از عرضهای جنوبی به

نتایج نشان داد که در این سناریو نیز مقدار انباشت گرمایی

سمت نواحی مرتفعتر در عرضهای در نواحی غربی ،شرقی

نسبت به دوره پایه افزایش خواهد اما نسبت به سناریوی

و مرکزی ،مقدار انباشت گرمایی کمتر از نواحی جنوبی تر و

بدبینانه ،با افزایش گرمایی کمتری همراه خواهد بود.

مجاور دریا مشاهده میشود .بررسیها نشان داد که تحت

براساس نتایج بدست امده در این سناریو در دوره (-2131

شرایط این سناریو در دوره ( )2121-2131و (-2111

 )2121و ( )2131-2111به ترتیب به طور متوسط در مناطق

 )2131مقدار انباشت گرمایی به طور متوسط در مناطق نخل

کشت نخل  321و  421درجه روز بر میزان انباشت گرمایی

خرما  111و  1311درجه روز افزایش خواهد یافت.

افزوده خواهد

شد.

توزیع مکانی انباشت گرمای در این آستانه زیستی براساس
شرایط سناریوی  RCP4.5در شکل  11مشخص شده است.

شکل -3توزیع مکانی تغییرات انباشت گرمایی مناطق کشت درخت نخل در آستانه رویشی  88درجه سانتیگراد در دوره ()1818-1858
و ( )1858-1818نسبت به دوره پایه براساس سناریوی RCP8.5

شکل -88توزیع مکانی تغییرات انباشت گرمایی مناطق کشت درخت نخل در آستانه رویشی  88درجه سانتیگراد در دوره آینده
( )1818-1858و ( )1858-1818نسبت به دوره پایه براساس سناریوی RCP4.5

تغییرات محدوده کشت نخل خرما براساس شرایط اقلیمی

است .نتایج نشان داد که در مناطق مجاور کشت نخل خرما

در دوره آینده نسبت به دوره پایه

در عرضهای باالتر از مناطق مرکزی و شرقی فالت ایران،

نتایج وضعیت دمای کمینه در مناطق مجاور و نزدیک به

مقدار دمای کمینه براساس آمار و دادههای واقعی مشاهده

مناطق نخل خرما در دوره پایه در شکل  11مشخص شده

ای ،از  12/6تا  14/3درجه سانتیگراد متناسب با شرایط
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جغرافیایی در نوسان میباشد .همانطور که مشخص شده

که مناطق مجاور کشت نخل خرما که از نظر جغرافیایی از

است ،بیشترین دماها در طبقه دمایی  14/1 – 14/3درجه

شرایط نسبتاً همسانی بخصوص از نظر ارتفاعی برخوردار

سانتیگراد ،در مناطق دشت کویر و حاشیه آن در استان

بوده ،از شرایط دمایی کمینه باالتری برخودار بوده که این

سمنان و غرب و جنوب غربی خراسان رضوی رخ داده

شرایط دمای کمینه برای درختان خرما فرصت مناسبی پیش

است .کمترین دماها متناسب با شرایط ارتفاعی و

خواهد آورد .همانطور که در شکل  11مشخص شده از نظر

توپوگرافیکی در مناطق مرتفع تر در استان های کرمان ،یزد

توزیع مکانی گرمترین دماها در مناطق پست و کم ارتفاع در

و خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان رخ میدهد.

دشت کویر و خنکترین مناطق نیز در مناطق مرتفع مانند

بنابراین شرایط میانگین دمای کمینه این مناطق در عرض-

مناطق خراسان جنوبی ،سیستان و بلوچستان و کرمان و یزد

های باالتر پتانسیل دمایی و شرایط نزدیکی به مناطق کشت

رخ خواهد داد.

نخل خرما در دوره پایه دارد.

بنابراین براساس خط سیرهای واداشت تابشی مورد مطالعه،

نتایج وضعیت میانگین دمای کمینه مناطق مجاور و نزدیک

مورد مطالعه شرایط میانگین دمای کمینه برای کشت نخل

کشت نخل در ایران براساس سناریوی  RCP8.5به صورت

در عرضهای باالتر و مجاور مناطق کشت نخل وجود دارد.

داده پیش نگری شده در شکل  11مشخص شده است .نتایج

در واقع در اثر تغییر اقلیم در دوره آینده ،مناطق مجاور و

نشان داد که براساس سازوکار سناریوی بدبینانه ،مناطق

عرض های با شرایط طبیعی مناسب برای توسعه کشت

مجاور کشت نخل در مناطق داخلی و شرقی فالت ایران،

نخل ،از پتانسیل دمایی الزم براساس فراسنج دمای کمینه و

میانگین دمای کمینه از  16/1تا  11/6درجه سانتیگراد تغییر

داده پیش نگری شده برخوردار میباشد .تغییر اقلیم با

و انحراف پیدا خواهد کرد .گرمترین مناطق در نواحی

افزایش دمای هوا در مناطق عرضهای باال زمینه توسعه

مرکزی و حاشیه کویر شمالی یا دشت کویر به 11/2- 11/6

کشت نخل در آینده برای ان مناطق را برای درخت

درجه سانتیگراد تغییر خواهد کرد .این شرایط نشان میدهد

گرمسیری نخل خرما فراهم خواهد کرد.
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شکل  –88وضعیت میانگین دمای کمینه مناطق همجوار کشت نخل خرما براساس داده های مشاهداتی و داده پیش نگری شده برای
آینده براساس سناریوی RCP8.5

تغییرات انباشت گرمایی در مناطق مجاور کشت نخل

الگوی سناریوی  RCP8.5مقدار انباشت گرمایی در مناطق

دردوره آینده

مجاور و نزدیک به مناطق کشت نخل ،تا بیش از 3111

در ابتدا وضعیت انباشت گرمایی مناطق مجاور و همسان با

درجه روز افزایش خواهد یافت .همانطور که مشخص شده

مناطق کشت نخل خرما در مناطق مرکزی و عرضهای

تا افق  2111میالدی براساس این سناریو انباشت گرمایی از

باالتر فالت ایران در دوره پایه براساس آمار مشاهداتی در

 3111تا  3316درجه روز متناسب با شرایط جغرافیایی و

شکل  12مشخص شده است .نتایج نشان داد که این مناطق

ارتفاعی تغییر و افزایش خواهد یافت .براساس سناریوی

از کشور 3111 ،تا  4116درجه روز را در خود دارا می-

 RCP4.5مقدار انباشت گرمایی از  4321تا  4111درجه

باشند .این مقدار انباشت گرمایی در باالترین مقدار مربوط

روز تغییر و افزایش خواهد یافت .با توجه به نتایج بدست

به مناطق کم ارتفاع و کمترین میزان نسبت به دیگر مناطق

آمده در خط سیرهای واداشتی بدبینانه و حد وسط میزان

مجاور به مناطق مرتفع اختصاص دارد .بنابراین در این

انباشت گرمایی در آستانه زیستی درختان خرما در مناطق

مناطق عامل ارتفاع نیز در تفاوت و توزیع مکانی انباشت

همسان و مجاور با کشت نخل خرما افزایش خواهد یافت.

گرمایی در آستانه زیستی نقش بارزی ایفا میکند .همانطور

میزان افزایش انباشت گرمایی به تبع در خط سیر واداشتی

که مشخص شده ،مناطق مجاور و همسان به مناطق کشت

بدبینانه یا  RCP8.5بیشتر مشاهده میشود .در واقع براساس

نخل در مناطق مرکزی و عرضهای باالتر ،با توجه به

هر دو سناریو مقدار انباشت گرمایی در دوره آینده نسبت

شرایط جغرافیایی و اقلیمی ،از پتانسیل گرمایی نسبتاً مناسبی

به دوره پایه افزایش خواهد یافت .از نظر توزیع مکانی ،در

برخوردار میباشد.

دوره آینده نیز به مانند دوره پایه ،مقدار انباشت گرمایی با

در ادامه وضعیت انباشت گرمایی این مناطق براساس آستانه

تبعیت از عامل ارتفاع از سطح دریا ،در باالترین وضعیت در

زیستی  11درجه سانتی گراد برای نخل خرما براساس

مناطق پست دشت کویر و حاشیه کویر و پایینترین

سناریوهای  RCP8.5وRCP4.5

و دادههای پیش نگری

شده در شکل  12مشخص شده است .نتایج نشان داد که در

وضعیت نیز در نواحی مرتفع رخ خواهد

داد.
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شکل  –81وضعیت انباشت گرمایی براساس آستانه زیستی نخل خرما ( 88درجه سانتیگراد) در مناطق همجوار کشت نخل خرما
براساس داده های مشاهداتی و براساس داده پیش نگری شده برای دوره آینده

جهت توسعه محدوده کشت و اشیان اکولوژیک آنها حائز
با توجه به بررسی فراسنجهای اقلیمی موثر ،محدوده

اهمیت میباشد.

جغرافیایی مناطق کشت نخل با قابلیت اقلیمی رشد و نمو

در راستای شناخت جغرافیایی و فضایی از مناطق جدید

در جوار مناطق کشت نخل در دوره گذشته برای دوره آینده

برای کشت نخل خرما ،براساس الیههای رقومی موجود در

تحت شرایط تغییر اقلیم در شکل  13مشخص شده است.

کشور از جمله الیه رقومی مرز استانها ،شهرستانها و

همانطور که مشخص شده است ،مناطق مجاور کشت نخل

موقعیت سکونتگاههای روستایی کشور در محیط نرم افزار

در دوره آینده از نظر اقلیمی و جغرافیایی از پتانسیل و

 ArcGIS10/2و ابزارهای تحلیل مکانی ،مشخصات

همسانی نسبتاً باالیی با مناطق کشت نخل در نیمه جنوبی

جغرافیایی و فضایی مناطق با پتانسیل اقلیمی توسعه کشت

کشور برخوردار می باشند .در واقع گرمایش جهانی و تغییر

نخل خرما تحت شرایط تغییر اقلیم در شکل  13مشخص

اقلیم احتمالی دوره آینده با توجه به افزایش و انباشت

گردید .نتایج نشان داد که این مناطق در محدوده سرزمینی

گرمایی ،زمینه توسعه مناطق جدید کشت نخل در نواحی

استانهای (یزد ،اصفهان ،کرمان ،سیستان و بلوچستان،

مرکزی و شرقی ایران خواهد شد .به بیان دیگر ،تغییر اقلیم

خراسان جنوبی ،خراسان رضوی ،سمنان ،تهران و قم) را در

برای درختان گرمسیری مانند نخل خرما فرصت توسعه

بر خواهد گرفت (جدول  .)3همچنین این محدوده

مناطق بیشتر برای رشد و نمو را فراهم میسازد .از آنجایی

جغرافیایی به عنوان مناطق جدید برای توسعه درختان

که تغییر اقلیم را با افزایش دمای هوا میشناسیم ،بنابرین این

گرمسیری نخل خرما در ایران 311344111 ،هکتار معادل

افزایش و انباشت دمای هوا برای درختان گرمسیری در

 3113441/1کیلومتر مربع از مساحت کشور را شامل می-
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شود .نتایح نشان داد که در محدوده جغرافیایی نخل خرما

نشان میدهند که در مرکز کویر شمالی و مرکزی شرایط

در دوره آینده 3112 ،سکونتگاه روستایی قرار میگیرد

سکونت و کشت تا حال حاضر وجود ندارد .بررسیها نشان

(شکل  .)13همانطور که در شکل  13مشخص شده است،

داده که درختان نخل خرما شرایط شوری مناطق شوره زار

بخش اعظمی از مناطق کشت نخل از نظر جغرافیایی در

که در سطح باالیی قرار دارد را نمیتواننند تحمل کنند و

مناطق کویری و شوره زار قرار دارد که عمدتاً مناطق مرکزی

امکان جوانه زنی در خاک شود برای این درخت وجود

دشت کویر یا کویر شمالی در نیمه جنوبی استان سمنان را

ندارد.

شامل میشود .پراکنش سکونتگاههای روستایی به سادگی

شکل  –89محدوده کشت نخل خرما در دوره آینده براساس برونداد سناریوهای  RCPو داده های پیش نگری شده مدل MRI-CGCM3

جدول  -9اسامی استانها و شهرستانهای مناطق کشت نخل خرما برای دوره آینده
استان

شهرستان

یزد

ابرکوه ،مهریز ،تفت ،اردکان ،میبد ،صدوق ،بافق

اصفهان

آران و بیدگل ،کاشان ،اردستان ،نائین ،خوروبیابانک ،نطنز ،برخوار ،اصفهان ،میمه ،شهرضا

کرمان

راور ،زرند ،رفسنجان ،شهر بابک

سیستان و بلوچستان

زاهدان ،زابل ،سراوان

خراسان جنوبی

فردوس ،سر بیشه ،بیرجند ،نهبندان ،بشرویه ،شرق قائنات

خراسان رضوی

شرق خواف ،جنوب رشتخوار ،شمال گناباد ،خلیل آباد ،بردسکن ،جنوب و غرب سبزوار

سمنان

شاهرود ،میامی ،دامغان ،سمنان ،گرمسار ،آرادان ،خوروبیابانک

تهران

ری ،ورامین ،پاکدشت

قم

شرق قم

مساحت

( 311344111هکتار) معادل ( 3113441/1کیلومتر مربع)

بنابراین در کنار پاالیش اقلیمی این مناطق که برای درختان

آمایش جدید در کشور ،براساس پاالیشهای اقلیمی ،مناطق

خرما مناسب قلمداد میشود ،بخشهایی ازمرکز دشت کویر

کویری و بیابانی فالت ایران پتانسیل اقلیمی الزم برای

به دلیل شوری باال برای درختان خرما مناسب نخواهد بود.

کشت درختان خرما را دارا میباشند .تغییر برنامه های

بطور کلی با توجه به افق چشم انداز توسعه کشور و سند

راهبردی در جهت توسعه این محصول ارزشمند در این
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نواحی و استفاده بهینه از تمام منابع در جهت توسعه پایدار

دمای هوا و انباشت گرمایی باالتر در عرضهای باال و

کشور حائز اهمیت میباشد.

مناطق مجاور و همسان با نواحی کشت نخل در ایران نشان

بحث

داد ،که در دوره آینده محدوده کشت نخل در ایران بیشتر

به طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که :درک و
شناخت از تغییرات آب و هوایی چون در بقا انسان نقش
دارد ،حائز اهمیت است .بررسیها نشان داد که تغییرات آب
و هوایی همواره کانون مطالعات مختلف بوده است .روند
فزاینده معنیداری در فراسنجهای اقلیمی در دوره گذشته تا
حاضر حاضر وجود دارد .مناطق گرمسیری ایران به عنوان

خواهد شد .در واقع مناطق جدید از نواحی مرکزی از
شرایط اقلیمی و پتانسیل دمایی الزم برای کشت نخل
برخوردار خواهند شد .بنابراین یکی از اثرات و پیامدهای
تغییرات آب و هوایی بر مناطق گرمسیری به صورت توسعه
مناطق و محدوده کشت این درختان بروز خواهد کرد.

نتیجه گیری

مناطق کشت و پزورش نخل خرما و دیگر گیاهان

در تحقیق حاضر پیامدهای تغییرات آب و هوایی درختان

گرمسیری ،روند افزایشی در مولفههای دمایی و کاهشی

مناطق گرمسیری مطالعه موردی (نخل خرما) بررسی گردید.

برای بارش را تجربه کردهاند .تحلیل روند نشان داد که در

نتایج نشان داد که براساس داده مشاهداتی مناطق کشت

مناطق کشت نخل خرما دمای هوا و پارامترهای وابسته به

نخل خرما در دوره پایه ،روند افزایشی معنی داری در

آن مانند روزهای داغ و انباشت گرمایی ،در حال افزایش

فراسنجهای اقلیمی موثر وجود دارد .این روند در سطح1/11

میباشد .ارزیابی نقاط یا آستانه زیستی و رویشی درختان

و  1/13معنی دار مشاهده شد .ارزیابی انباشت گرمایی در

خرما نشان داد که براساس دادههای واقعی ،وضعیت انباشت

آستانههای زیستی و رویشی نخل خرما نشان داد که در

گرمایی در مناطق گرمسیری جنوب برای درخت نخل در

دوره پایه روند افزایشی در سری بلند مدت انباشت گرمایی

حد باالیی وجود دارد .همچنین روند افزایشی این مولفه

وجود دارد .این شواهد نشانههای بارز و عمده ای از اثرات

اگرو کلیمایی برای درختان نخل خرما ،تداعی کننده افزایش

گرمایش جهانی احتمالی در دهههای اخیر بر مناطق

واحدهای حرارتی در اثر گرمایش جهانی احتمالی در دهه-

گرمسیری و خرما خیز کشور در نیمه جنوبی بوده است.

های اخیر بوده است .بنابرانی این نتایج دلیل محکمی بر

پیش نگریها و اعمال شاخصهای معتبر آماری اعتبار

اثرات گرمایش جهانی بر کشور ایران و مناطق گرمسیری

سنجی بر برونداد مدلهای  CMIP5نشان داد که مدل

براساس دادههای واقعی محسوب میشود .بررسی برونداد

 MRI.CGCM3از اعتبار و انطباق باالتری با دادههای

مدلهای  CMIP5نشان داد که مدل  MRI.CGCM3از

مشاهداتی برخوردار میباشد .در الگو و خط سیر واداشتی

انطباق باالتری با دادههای مشاهداتی مناطق کشت نخل در

سناریوی بدبینانه و حد وسط به ترتیب  4/4و  2/4درجه

ایران برخوردار میباشد .بررسی الگو و خط سیر سناریوهای

سانتیگراد دمای هوا در مناطق کشت نخل برای دوره آینده تا

واداشت تابشی نشان داد که در میزان دمای هوا در دوره

افق زمانی  2111میالدی افزایش خواهد یافت .بر پایه پیش

آینده تا افق  2111میالدی 4/2 ،و  2/4درجه سانتیگراد

نگری دوره آینده ،مقدار بارش مناطق مناطق کشت نخل

افزایش خواهد یافت .افزایش دمای دوره آینده موجب

خرما در دوره آینده نسبت به دوره پایه کاهش خواهد یافت.

تغییرات فراسنجهای اقلیمی دمای کمینه و بیشینه در مناطق

متناسب با افزایش دمای هوا و کاهش بارش ،ارزیابی تبخیر

کشت نخل خواهد شد .متناسب با افزایش دمای هوا،

– تعرق مرجع در مناطق نخل خرما از افزایش قابل توجهی

انباشت گرمایی در مناطق کشت نخل با افزایش چشمگیری

برای دوره آینده برخوردار خواهد بود .ارزیابی فراسنجهای

مواجه خواهد شد .در اثر افزایش دمای هوا میزان تبخیر –

اقلیمی موثر (دمای کمینه و بیشینه و انباشت گرمایی در

تعرق مرجع در دوره پایه و آینده افزایش خواهد یافت .این

آستانههای زیستی و رویشی نخل خرما) براساس داده پیش

شرایط تنش خشکی این مناطق که جزو مناطق کم بارش

نگری شده در مناطق مجاور و عرضهای باالتر در فالت

کشور نیز محسوب میشوند ،را تشدید میکند .افزایش

مرکزی ایران نشان داد که در این مناطق پتانسیل گرمایی از
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 بیشینه و توان گرمایی برای رشد و نمو در،نظر دمای کمینه
.آستانههای زیستی و رویشی درختان خرما وجود دارد
بنابراین تغییرات آب و هوایی برای درخت گرمسیری نخل
خرما در مناطق عرضهای باالتر و مجاور در نواحی داخلی
- فرصت الزم برای رشد و نمو را فراهم می،و شرقی ایران
 براساس پاالیشهای اقلیمی و دادههای پیش نگری.سازد
، در فالت مرکزی ایرانMRI.CGCM3 شده برونداد مدل
 کیلومتر مربع از3113441/1  هکتار معادل311344111
 از قابلیت اقلیمی الزم برای کشت نخل،مساحت کشور
 بطور کلی با توجه.خرما در دوره آینده برخوردار میباشد
به افق چشم انداز توسعه کشور و سند آمایش جدید در
 مناطق کویری و بیابانی، براساس پاالیشهای اقلیمی،کشور
فالت ایران پتانسیل اقلیمی الزم برای کشت درختان خرما را
 تغییر برنامههای راهبردی در جهت توسعه این.دارا میباشند
محصول ارزشمند در این نواحی و استفاده بهینه از تمام
.منابع در جهت توسعه پایدار کشور حائز اهمیت میباشد
تغییر اقلیم وگرمایش جهانی احتمالی برای درختان
گرمسیری مانند نخل خرما میتواند فرصتی برای توسعه
محدوده کشت و کشف مناطق جدید در جهت کشت را
 این نتایج در برنامه ریزی راهبردی بلند مدت.فراهم آورد
برای استفاده از مناطق جدید که تا کنون در انها کشت
درختان میوه انجام نشده اما از نظر اقلیمی از پتانسیل اقلیمی
 چون که درختان. حائز اهمیت است،الزم برخودار هستند
میوه برای تثبیت خود در مناطق جدید به چند سال زمان نیاز
.دارند
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بدین وسیله از سازمان هواشناسی کشور برای در اختیار
 تشکر و،نهادن آمار و اطالعات الزم برای تحقیق حاضر
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