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 -1دانشجوی دکتری آب و هواشناسی کشاورزی ،گروه پژوهشی علوم محیطی انگور ،پژوهشکده انگور و کشمش ،دانشگاه
مالیر ،ایران
 -2استادیار ،گروه پژوهشی تغییر اقلیم ،پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد ،سازمان هواشناسی کشور ،ایران
 -3استادیار ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه مالیر ،مالیر ایران
 -4دانشیار ،بخش تحقیقات علوم زراعی -باغی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،قزوین ،ایران

چکیده
از اثرات عمده تغییر اقلیم ،تاثیر آن بر کیفیت محصوالت کشاورزی میباشد و انگور یکی از محصوالت باغی استراتژیک کشاورزی میباشد.
مقادیر دما و بارش روزانه ایستگاه گلمکان براساس مدل  HadCM3در دوره پایه ( )1891-2002و آینده نزدیک ( )2020-2020تحت
سناریوهای  RCP8.5و RCP4.5با استفاده از روش عامﻞ تغییر ،ریزمقیاس شدند سپس با استفاده از سه سری دادههای پایه هواشناسی،
ریزمقیاس نمایی و کیفیت مشاهداتی انگور ،کیفیت انگور برای آینده با بکارگیری شبکه عصبی پرسپترون در  Matlab 2019Aشبیه سازی
شده است .مدل اقلیمی ،اﻓزایش دما و کاهش بارندگی در آینده را تحت سناریوهای  RCP8.5و RCP4.5نسبت بـه دوره پایه نشان داد.
دمای حداکثر به ترتیب  3 ،2و  2.1درجه سانتی گراد اﻓزایش و دمای حداقﻞ به ترتیب  2.8و 1.9درجه سانتی گراد اﻓزایش و بارش به ترتیب
 48و 30درصد کاهش را دارد .هر یک از متغیرهای مستقﻞ دمای کمینه ،بیشینه ،و بارش با هر یک از متغیرهای وابسته سن درخت ،قند ،وزن
خوشه ،اندازه خوشه ،طول میوه ،عرض میوه ،اسیدیته pH ،و  TSSرابطه معناداری را بر پایه آزمون پیرسون نشان میدهند .تحت هر دو
سناریو وزن خوشه ،اندازه خوشه ،طول میوه ،عرض میوه ،قند TSS ،pH ،بریکس ،اسیدیته و وزن حبه به صورت کاهشی پیش بینی میشود.
در  RCP8.5میزان تغییرات بیشتر از  RCP4.5میباشد .در خصوصیات رنگ آبمیوه ،رنگ گوشت ،طعم میوه ،انبارداری ،بازارپسندی و
حمﻞ و نقﻞ در دو سناریو بدون تغییر است .آزمون  T-Testتغییر در متغیرهای  ،pHقند ،اسیدیته ،وزن خوشه ،طول میوه و طول در عرض
خوشه در دو سناریو معنادار بوده است .متغیرهای وزن حبه و عرض میوه در دو سناریو  4.2و  ،9.2اندازه خوشه سناریو  9.2و طول در
عرض حبه سناریوی  4.2ﻓاقد تغییرات معنی داری است .نتایج نشان میدهد ،دراثر اﻓزایش دما و کاهش بارندگی در اقلیم آتی ،برخی
متغیرهای کیفت انگور در آینده با روند کاهش معنی داری مواجه خواهند شد.

کلید واژهها :مدل  ،HadCM3سناریوهای  ،IPCCشبکه عصبی.

* نویسنده مسئول08122941113 :

Email: Alizadh201020@yahoo.com
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مقدمه
امروزه اکثر طرحهای زیست محیطی سعی بر شناخت
تغییرات اقلیمی و کاهش اثرات آن دارند .بخش کشاورزی
که بیشترین ارتباط و تاثیر پذیری را از محیط اطراف و اقلیم
دارد .کشاورزی یکی از اولین بخشهایی است که تحت تاثیر
تغییرات اقلیمی قرار گرﻓته و بر روند تولیدات کشاورزی به
عنوان تعیین کننده اصلی نیاز غذایی انسان تاثیر گذار است.
به دلیﻞ اهمیت مطالعه در این بخش ،محققان را برآن داشته
تا اثرات تغییر اقلیم بر بخشهای مختلف کشاورزی را
بررسی نمایند .هر چند مطالعات زیادی در زمینه اﻓزایش
درجه حرارت و اثرگازهای گلخانهای اعم از  Co2بر
محصوالت عمده زراعی صورت گرﻓته است .اما کمتر به
اثرات آنها بر محصوالت چند ساله (باغبانی) که نیازمند
سرمایه گذاری وصرف وقت و هزینه زیادی است ،پرداخته
شده است .بر اساس پژوهش بنیان و هگبیوم (Bannayan,
) & Hogeboomبا توجه به این که انگور یکی از
محصوالت استراتژیک کشاورزی است و آب و هوای نیمه
خشک ایران نسبت به تغییرات اقلیمی آینده بسیار آسیب
پذیر می باشد ازاین جهت دستیابی به واکنش های محصول
انگور نسبت به تغییرات آب وهوایی با توسعه روش های
مدلسازی ،جایگزینی مناسب و کم هزینه برای این نوع
مطالعات است که در حال حاضر مورد توجه محققین قرار
گرﻓته است و بسیاری از این مطالعات با استفاده از مدل های
شبیه سازی گیاهان زراعی و داده های مدلهای مولد آب و
هوا انجام شده است .مو یا تاک گیاهی است دائمی و بسیار
قدیمی از خانواده  .Vitaceaeانواع موهایی که در دنیا
کاشته میشوند دارای گونههای متعددی هستند که مهم ترین
آنها گونه ویتیس وینفرا 1میباشد و به نام انگور دنیای قدیم
نامیده می شود و موطن اصلی آنرا کوه های قفقاز میدانند
(تقی لو وعدالت .)1391 ،انگور جزء میوههای غیر
کلیماکتریک است که شامﻞ  91/1گرم آب 0/8 ،گرم ﻓیبر،
 11/1گرم هیدرات کربن 0/1 ،میلی گرم آهن 120 ،میلی گرم
اسیدمالیک 11 ،میلی گرم کلسیم 1 ،میلی گرم منیزیم 4 ،میلی
گرم ویتامین.3 /2 ،Cتا  4گرم قندها و اسیدهای مختلف و
مقدار انرژی در هر 100گرم انگور تازه  11کیلوکالری
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بین .2تا  1ماه طول می کشد به نورکاﻓی و گرمایی حدود 19
درجه سانتیگراد نیاز دارد .دمای مطلوب برای رشد و نمو
انگور در ﻓصﻞ رشد بین حداقﻞ 10تا 30درجه است،بدین
ترتیب محصول انگور از جوانه زنی تا برداشت به درجه
حرارت تجمعی حدود  1000درجه سانتیگراد نیازمند است
(امیرقاسمی .)1392 ،چایﻞ و همکاران (Cahill, et al.,
) 2007در مقاله ای با مدلسازی تاثیرتغییر اقلیم بر عملکرد
و کیفیت انگور در کالیفرنیا از معیارهای ساده اقلیمی وکیفیت
انگور استفاده نمودند .آنها با استفاده از مدلهای آب و هوایی
متعدد و خروجی چندین سناریوی با ارزیابی محدوده ای از
عدم قطعیت علمی واجتماعی و اقتصادی را مد نظرقرار داده
اند ،سپس با توسعه مدل های آماری متعدد روابطی را بین
الگوهای اقلیمی پایه وعملکرد انگور در کالیفرنیا به ارزیابی
عملکرد و کیفیت انگور پرداختند .نتیجه گیری نمودند که
مناسبترین مدل و باالترین بازده مربوط به دمای مالیم
شبانه را در آوریﻞ (بهار) و بیشترین بارش را در ژوئن و
اکتبر تا دوره گذشته ) (R2adj = 0.63داشته است .با
استفاده از این مدل ،تغییرات اقلیمی آینده پیش نگری شده
است.بر این اساس در صورتی که محصول انگور در کالیفرنیا
تحمﻞ تغییرات اقلیمی آینده را نداشته باشد ،احتمال کاهش
عملکرد به مقدار  %2را تا اواخر قرن وجود دارد.
آتلن ) (Atlanta, 2016پژوهشی در زمینه «پیش بینی
کیفیت انگور در کشور ﻓرانسه سالهای  2011تا  »2040ارائه
داده است .دادههای اولیه مربوط به سالهای  1890تا 2011
بودهاند .با استفاده از چهار مولفه کیفیت انگور شامﻞ رنگ
میوه ،اندازه حبه ،طول خوشه و وزن خوشه و از عوامﻞ
بیرونی تاثیرگذار بر کیفیت انگور شامﻞ بارندگی ،میانگین دما
و رطوبت مطلق استفاده نموده است .یاﻓتهها که با استفاده از
رویکرد رگرسیون تحلیﻞ شدهاند نشان میدهند که هر یک از
متغیرهای کیفیت با متغیرهای کمیت در رابطه بوده اند  .با این
1

وجود باالترین رابطه متعلق به تاثیر دما و رطوبت بر رنگ
میوه و اندازه حبه بوده است و به این ترتیب مشاهده میشود
که در آینده احتماال هم تغییرات کیفی و کمی در انگور رخ
خواهد داد .تحلیﻞ این ﻓرآیند با استفاده از رویکرد شبکه
عصبی پویا انجام شده و یاﻓته ها نشان میدهند که تغییراتی

میباشد (نجاتیان .)1382اصوالً انگور در طی دوران رشدکه
1. VitisVinifera
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در برخی از مولفههای کیفیت انگور رخ خواهد داد که

کنار یکدیگر ،کاهش اندازه خوشه ،وزن خوشه ،رنگ ،قند و

معنادار است .و سایر تغییرات ،اگرچه مشاهده می شوند اما

 pHرا به همراه خواهند داشت ،در این تحقیق کاهش اندازه

معنادار نیستند .این متغیرها شامﻞ طول خوشه و وزن خوشه

خوشه ،و کاهش میزان قند و  pHانگور ،تغییرات مثبت و

بوده اند در حالی که دو متغیر رنگ میوه و اندازه حبه در

کاهش وزن خوشه و رنگ انگور تغییر منفی ارزیابی شده اند،

خوشه تغییر معناداری را نشان می دهند .به این ترتیب که

زیرا باعث کاهش جذابیت انگور تولیدی میشوند .از آنجا

تغییر رنگ میوه طی سالهای آینده پررنگتر به نظر میرسد

که انگور یکی از محصوالت باغی استراتژیک کشور میباشد،

و اندازه متوسط هر حبه در خوشه نیز کمی کوچک شده

مطالعات در زمینه اثر تغییر اقلیم بر کیفیت انگور تولیدی از

است .اوتغییر رنگ میوه را امری منفی و تغییر اندازه حبه در

اهمیت زیادی دارد .تحقیـق حاضـر نیز تالش دارد تا تاثیر

خوشه را تغییری مثبت تلقی نموده است .و تغییر مذکور

پدیده تغییر اقلیم را بر کیفیت انگور بی دانه سفید در منطقه

گرایش مثبت نظری نسبت به آن را به همراه دارد ،به این معنا

گلمکان ارزیابی نماید .بدین منظور از تاکستان مرکز

که جمعیت عمومی ،این اندازه جدید از حبهها را بیشتر

تحقیقات جهاد کشاورزی خراسان رضوی که یک ایستگاه

میپسندند .به عبارت دیگر ،انگور تولیدی شبکه عصبی

هواشناسی سینوپتیک نیز در داخﻞ آن مجموعه ﻓعالیت دارد

همچنین نشان داده است که از میان متغیرهای کمیت ،کلیه

و کلیه پارامترهای هواشناسی وبرخی مولفه های هواشناسی

آنها تغییرات معناداری را تجربه میکنند .سرانجام شبکه

کشاورزی( ﻓنولوژی،کمیت وکیفیت) انگور بی دانه سفید در

عصبی نشان داده است که تغییرات کیفیت انگور در بازه

آن مجموعه اندازهگیری میشود استفاده شده و با استفاده از

زمانی دوم دوره ( 2029تا  )2040بیشتر از تغییرات دوره اول

خروجی مدل اقلیمی  HadCM3و سناریوهای انتشار

(  2011تا  )2029می باشد .شوخر ) )Shawkar,2018در

 RCP8.5,RCP4.5برای تعیین میزان تغییرات احتمالی در

پژوهشی تاثیر تغییرات آب و هوایی بر کیفیت انگور تولیدی

پارامترهای هواشناسی و تاثیر آن بر تغییر احتمالی در کیفت

در کشور مصر را بررسی نمود .و نشان داد که این وضعیت

انگور بیدانه سفید در اقلیم آینده نزدیک دوره  30ساله

آب و هوایی میتواند کیفیت مواد و محصوالت تولیدی در

( )2020-2020استفاده شده است.

عرصه کشاورزی را تحت تاثیر قرار دهد .برای بررسی تاثیر
متغیرهای بیرونی نظیر دما ،وزن ریزگرد ،رطوبت و ...را بر

مواد و روشها

کیفیت انگور از شبکه عصبی چندالیه استفاده شد .یاﻓته ها

موقعیت و ویژگیهای منطقه ،تاکستان و انگور بی

بیانگر تاثیر کلیه متغیرهایی مستقﻞ بر کیفیت انگور

دانه سفید

میباشد.براساس تحلیﻞ رگرسیون ،بیشترین تاثیرگذاری

گلمکان شهری از توابع بخش گلبهار شهرستان چناران در

متعلق به دو عامﻞ رطوبت و دما بوده و بارش و زاویه تابش،

استان خراسان رضوی در ﻓاصله  42کیلومتری مشهد با

کمترین اثر را بر کیفیت انگور دارند .این تاثیرگذاری در پیش

وسعتی برابر با  2000هزار هکتار میباشد و از نظر

بینی داده ها با استفاده از شبکه عصبی نیز درست بوده است،

جغراﻓیایی در عرض  28 ،31و طول  11 ،28در ارتفاع 1111

به این معنا که دادههای این شبکه برای  30سال آینده نیز

متری با اقلیم خشک سـرد ،بـراسـاس اقلـیم نمـای دومارتن

نشان دادهاند که رطوبت ،متغیر مهمی در تاثیرگذاری بر

دارای اقلیم خشک بیابانی سرد و بر اساس طبقه بندی اقلیمی

کیفیت انگور خواهد بود .دادهها در دو مرحله  -1متغیرهای

آمبرژه نیز به اقلیم خشک سرد طبقهبندی میشود .زمستانهای

کیفیت  -2متغیرهای کمیت وارد شبکه عصبی شدند و نشان

سرد و مرطوب و تابستانهای خشک دارد .نوع پوشش گیاهی

دادند که با توجه به تغییراتی که در متغیرهای کمیت رخ می

استپی می باشد .در این منطقه ایستگاه هواشناسی سینوپتیک

دهد ،کیفیت انگور نیز در آینده تغییر خواهد یاﻓت .تغییرات

تکمیلی و مرکزتحقیقات هواشناسی کشاورزی قرار دارند .که

متغیرهای کمی به این صورت خواهد بود که دما و ساعت

کلیه شاخص های هواشناسی به همراه پارامترهای هواشناسی

آﻓتابی اﻓزایش بیشتری را در آینده تجربه می کنند؛ در حالی

کشاورزی را در مزارع ثبت و داده برداری می شود که انگور

که رطوبت و بارش نسبتا کاهش می یابند؛ این تغییرات در

بی دانه سفید یکی ازمحصوالت باغی ،آن مجموعه می باشد.

بررسی اثر تغییر اقلیم برکیفیت انگور بی دانه سفید (مطالعه موردی...
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تاکستان در سال  1312احداث شده است ،و دارای 3.2

و گرد بوده و ضخامت پوست آنها متوسط است .میزان

هکتار مساحت میباشد .ﻓاصله بوتهها  3متر و در هر هکتار

نسبی قند میوه حدود  200گرم در لیتر ،اسید آن حدود 2

 1110اصله بوته کشت شده است .سیستم آبیاری قطرهای

گرم در لیتر ،الکﻞ حدود  13گرم در لیتر و مواد خشک میوه

است که هر ساله ﻓرم تربیت بوتهها بصورت پاچراغی ،کود

 21گرم است .میزان ویتامین موجود در میوه متغیر بوده و

دهی ،شخم بین ردیفها و سمپاشی ضدقارچ صورت

حدود  1/2میلیگرم در  100گرم ماده خشک است .میوه این

میگیرد .سن درختچه ها  29ساله میباشد و هر ساله با

رقم ،در شهریور ماه میرسد (تفضلی و همکاران.)1310 ،

شروع سال زراعی مطالعات بر روی محصول و کلیه مراحﻞ
دیدبانی ﻓنولوژِی توسط کارشناسان مرکز جهاد و هواشناسی
کشاورزی انجام می شود .همچنین کمیت و کیفیت محصول

روشهای اقلیمی

نیز توسط کارشناسان ومحققان مرکز جهاد درغالب طرح

الف -دادههای مدل گردش کلی HeadCM3

های مطالعاتی مستمر و مقطعی در آزمایشگاها انالیز و مورد

در حال حاضر معتبرترین ابزار جهت تولید سناریوهای

بررسی و مطالعه قرار میگیرد ،که سه سال اخیر نیز اینجانب

اقلیمی مدلهای سه بعدی گردش عمومی اتمسفر -اقیانوس

با همکاری و هماهنگی کارشناسان مرکزبه داده برداری در

میباشد که بر پایه قوانین ﻓیزیکی (که به وسیله روابط

ادامه ﻓعالیتهای گذشته ﻓنولوژی ،کمیت وکیفیت محصول
پرداخته ام تا جهت بررسی در این پژوهش مورد استفاده
قرارگیرد .برخی خصوصیات ظاهری ،ﻓیزیولوژی و کیفیت
انگور بی دانه سفید در سال های پایه ( )1381-1311مطابق
جدول شماره ( )1می باشد .انگور بیدانه که کشمشی نیز
نامیده میشود به دو رنگ سفید مایﻞ به زرد و قرمز دیده
میشود و هر دو نوع آن یکی از بهترین انگورهای مجلسی
است و برای تولید کشمش مرغوب اهمیت دارند .بوتههای
بیدانه جزو ارقام تند رشد بوده و طول شاخههای آن به
حدود  2/2متر میرسد و رنگ آن قهوهای روشن است.
برگهای آن به طور کلی ﻓاقد کرک بوده و رنگشان سبز تیره

ریاضی ارایه می شوند) اسـتوار میباشند(Wilby and .
Harris, 2006; IPCC- TGICA, 1999, IPCC,
) 2007مدل HeadCM3یکی از مدلهای گردش کلی
میباشد که در کشور انگلیس مرکز هادلی توسعه داده شده
است .تعداد روزهای سال در این مدل  310روز و تفکیک
مکانی اﻓقی آن  2.2در  3.12درجه طول در عرض جغراﻓیایی
میباشد .دادههای این مدل برای دو سناریوی  RCP8.5به
عنوان سناریوی بدبینانه با بیشترین سرعت اﻓزایش غلظت
گازهای گلخانهای و سناریوی  RCP4.5به عنوان یک
سناریوی متوسط از پایگاههای داده مختلف به رایگان در
دسترس می باشد.

و رنگ رگ برگهای آن زرد روشن است .حبهها ،بدوندانه

شکل  -9موقعیت جغرافیایی ایستگاه گلمکان در استان خراسان رضوی و کشور
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جدول  -9میانگین برخی خصوصیات ظاهری ،فیزیولوژی وکیفیت انگور بی انه سفید دوره پایه( 9900تا )9910
متغییر
کیفیت

پایه

ph

3.49

متغییر کیفیت

مشاهداتی

قند

اسیدیته

()%

()%

%21.1

%23

tss

وزن حبه

وزن خوشه

طول خوشه

عرض خوشه

()gr

()gr

()cm

()cm

1.9

213.39

20.48

11،9

22،14
رنگ

میوه

آب میوه

گوشت

کرمی کم رنگ

سبزمایﻞ به زرد

لیموئی کم رنگ

طول مقطع

عرض مقطع

میوه

میوه

()mm

()mm

14

11.48

طعم میوه

درجه بازازپسندی

کم عطر

خوب

طول در

طول در عرض

عرض حبه

خوشه ()cm

()mm

1.3*1.1

20.82*11.9
خاصیت

انباری

حمل و نقل

خوب

خوب

future،

ب -تولید سناریوهای تغییر اقلیم

شد .پس از محاسبه مقادیر

با توجه به بزرگ مقیاس بودن سلولهای محاسباتی مدلهای

مورد مطالعه  2020-2020برای محاسبه پارامترهای دما و

گردش کلی جو و حذف اغتشاش در شبیه سازی نوسانات

بارندگی در هر سلول از منطقه گلمکان از نتایج روابط

اقلیمی معموالً به جای استفاده مستقیم از دادههای

همبستگی چند متغیره بدست آمـده در مراحـﻞ قبلی و

سناریوهای اقلیمی در محاسبات تغییر اقلیم ،از میانگین

معادله ( )3و( )4استفاده شد.

دورهای دراز مدت این مدلها استفاده میشود(jones et .

( )3

) al,1996,361دادههای بارندگی و دمای دریاﻓت شده از

( )4

این مـدل  HadCM3با اسـتفاده از روش عامﻞ تغییر برای

future

منطقه

T

+∆T
future = L
future
future

∆P

*L

P

= future

T

P

در معادالت ﻓوق  Pfutureو  Tfutureبه ترتیب مقـدار

منطقه گلمکان ریز مقیـاس مکانی شـدند .در این روش برای

بارنـدگی و دمای دراز مدت  30ساله برای دورههای آتی در

از رابطه

به ترتیب مقدار بارندگی و دمای

محاسبه سناریوی تغییر اقلیم از تغییرات

( )1و ( )2استفاده میشود که در خصوص بارش از مقادیر
نسبت مدل در آینده به دوره مشاهداتی ( )1891-2002و
برای متغیر دما از تفاوت آنها استفاده میشود (jones et
) .al,1996,362,363
()1

future/

=future

( )2

future-

=future

در این روابط
دوره  30ساله آتی،

نسبت بارندگی روزانه برای یک
میانگین بارندگی روزانه

درازمدت  30ساله در دورههای آتی از سناریوی اقلیمی و
میانگین بارندگی دراز مدت  30ساله
روزانه در دوره پایـه حاصﻞ از برونداد مدل اقلیمی است.
future

تغییرات درجه حرارت روزانه برای یک دوره 30

ساله آتی  DTfutureمیانگین دمای درازمدت  30سـاله روزانه
دورههای آتی از سناریوی اقلیمـی،
میانگین دمای روزانه  30ساله در دوره پایه حاصﻞ از برونداد
مدل اقلیمی است .الزم به ذکر است که برای میانگین دمای
حداقﻞ و میانگین دمای حداکثر به طور جداگانه اسـتفاده

هر سلول و

L

P

و

L

T

درازمدت سیسـاله محاسـبه شـده در هر سلول با استفاده از
روابط همبستگی چند متغیره میباشند .معادله ( )3برای
میانگین دمای حداقﻞ و حداکثر بطور جداگانه ،و معادله ()4
برای بارندگی مورد استفاده قرار گرﻓت.

ج -مشخصات کلی سناریوهای تغییر اقلیم
سناریوهای RCPکه در سال  2010توسط  IPCCمنتشر
شد .دارای چهارخط سیر  4٫2 ،1 ،9٫2و  2٫1وات بر متر
مربع میباشند که مقدار واداشت تابشی آنها بر اساس
مشخصات متفاوت سطح تکنولوژی ،وضعیت اجتماعی و
اقتصادی در آینده است .که هر سناریو منجر به سطح انتشار
متفاوت گازهای گلخانهای و سطوح تغییر اقلیم متفاوت
میشوند .در این مطالعه ازسناریوی  RCP8.5و RCP4.5
استفاده شده است .در سناریوی  Rcp8.5که با خصوصیات،
میزان غلظت  Co2تا سال  ppm1370 ،2100و اثر گازهای
گلخانه ای بر واداشتهای تابشی را تا  9/2وات بر متر مربع
تخمین زده میشود .در سناریوی  ،Rcp4.5میزان غلظت
 Co2تا سال  ppm650 ،2100و اثر گازهای گلخانهای بر
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واداشتهای تابشی را  4/2وات بر متر مربع تخمین ونشان

بیشتراست .در سناریوی  RCP4.5میزان رشد جمعیت

میدهند .میزان جمعیت در سال  2100در سناریوی

کمتر از سناریوی  RCP2.6تخمین زده شده است .اما در

 RCP8.5حدود  12میلیارد نفر خواهد بود .براساس

دیگر پارامترهای مؤثردر تغییرات اقلیمی (مانند نرخ استفاده

سناریوی  RCP8.5میزان تولید ناخالص داخلی در

از انرژیهای نو ،رشد تکنولوژی و …) ،نسبت به سناریوی

کشورهای توسعه یاﻓته به دلیﻞ اﻓزایش جمعیت و سطح پایین

 RCP2.6ضعیف تر در نظر گرﻓته شده است ،در نتیجه

توسعه تکنولوژی ،پایین است .در سناریو  RCP8.5نیاز

سهم انتشار گازهای گلخانه ای تحت این سناریو در

جمعیت ساکن در کره زمین به تأمین انرژی و استفاده از

واداشتهای تابشی بیش از سناریوی  RCP2.6است

انواع انرژی (به جز انرژی زیستی) از دیگر سناریوها

(.)IPCC,2007

جدول  -1برخی خصوصیات سناریویهای انتشار  RCP8.5,RCP4.5از سری  )RCPs ) CMIP5نماینده خطوط سیر غلظتهای
گوناگون گازهای گلخانهای
RCP4.5

سناریو

RCP8.5

چکیده

نیاز جمعیت به انرژی (به جز انرژی زیستی) در

تغییرات اقلیمی به دلیﻞ استفاده از انرژی های
نو ،رشد تکنولوژی ،نسبت به سناریوی 2.6

این سناریو بیش از دیگر سناریوها است.

ضعیف تر است
استفاده از زغال سنگ کمتر ومیزان استفاده
انرژی نو کمتر واستفاده از نفت بیشتر از

ﻓرضیات

روند اﻓزایش گازهای گلخانه ای

جمعیت(میلیارد نفر)

12

کمتر از سناریوی 2/1

غلظت(PPM)CO2

1310

120

سناریوی  2/1است

اﻓزایش درجه حرارت(سانتیگراد)
اثر گلخانه ای بر تابش(وات برمتر مربع)
IA Model
اﻓزایش سطح دریاها متر()m
تولید ناخالص داخلی

متوسط 2درجه سانتیگراد
اﻓزایش اجباری تابش منجر به9/2

بدون اینکه از مسیرثابت خارج شود به 4/2

W/m2تاسال 2100خواهد گشت

 W/m2پس از  2100خواهد رسید

MESSAGE
 1تا  3متر

)GCAM (MiniCAM

کشورهای توسعه یاﻓته به دلیﻞ اﻓزایش جمعیت
و سطح پایین توسعه تکنولوژی پایین

شباهت با سناریوهای سریCMIP3

A1,A2
تیم مدل سازی  MESSAGEو

کشور وموسسه طراح مدل

گروه مدل سازی  MiniCAMوموسسه

موسسه  IIASAبه سرپرستی پروﻓسور کیوان

) 2 (JGCRIدر شمال غرب اقیانوس آرام

ریاحی در موسسه بین المللی آنالیز سیستم های
کاربردی  IIASAاتریش

د -ریزمقیاس نمایی
به منظور ریزمقیاس نمایی دادههای مکانی منطقه مورد
مطالعه ،متغیرهای اقلیمی شبیه سازی شده توسط مدلهای
گردش کلی در دوره پایه به صورت روزانه از سلولی که
منطقه مورد نظر در آن واقع شده اسـتخراج میشود .این
روش به روش تناسبی موسوم است و به منظور ریزمقیاس
کردن زمانی دادهها از روش عامﻞ تغییر 1استفاده میشود .در

این روش برای به دست آوردن سری زمانی سناریوی
اقلیمی در آینده ،سناریوهای تغییر اقلیم به مقادیر مشاهداتی
( )1891-2002اﻓزوده میشود ( Wilby and Harris,
. )2006, 2420
1

()2

T=Tobs+ T

()1

*p=Pobs

p

1

. Change Factor
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در رابطه ﻓوق ( Tobs )1سری زمانی دمای مشاهداتی

تغییر اقلیم ریزمقیاس شده میباشد .رابطه ( )1برای بارندگی

روزانه دوره پایه ( T ،)1891-2002سری زمانی دما در

نیز موارد ذکر شده برقرار میباشد .نمودارهای دما و بارش

دوره آتی حاصﻞ از سناریوی اقلیمی  2002و  Tسناریوی

منطقه تهیه و در شکﻞهای  2تا  4ارایه شده است.

شکل  -1تغییرات میانگین دمای حداکثر ماهانه ایستگاه سینوپتیﮏ گلمکان بین دوره مشاهداتی( )9101-1818و ارزیابی مدل HadCM3
) (Historical,Downscaledدوره ( )1808-1818تحت سناریوی RCP4.5,RCP8.5

شکل  -9تغییرات میانگین دمای حداقل ماهانه ایستگاه سینوپتیﮏ گلمکان بین دوره مشاهداتی ( )9101-1818و ارزیابی مدل HadCM3
) (Historical,Downscaledدوره ( )1818-1808تحت سناریویRCP4.5,RCP8.5

بررسی اثر تغییر اقلیم برکیفیت انگور بی دانه سفید (مطالعه موردی...

111

شکل  -4مقایسه میانگین بارندگی ماهانه ایستگاه سینوپتیﮏ گلمکان بین دوره مشاهداتی ( )9101-1818و ارزیابی مدل HadCM3
) (Historical,Downscaledدوره ( )1818-1808تحت سناریویRCP4.5,RCP8.5

 -9شبکه عصبی پرسپترون چندالیه

قالب الیه خروجی از شبکه عصبی خارج میشوند .این

شبکه عصبی یکی از رایجترین تکنیکها در پیشبینی

خروجی شامﻞ دو بخش است :نخست بخش آموزش (یا

دادههای مربوط به آینده است .در این تحقیق از رویکرد

یادگیری) و دوم بخش آزمون .در این تحقیق  10درصد

شبکه عصبی چندالیه (پرسپترون) استفاده شد .شبکههای

دادهها در بخش آموزش به کار گرﻓته شدند و  30درصد نیز

عصبی چندالیه دارای سه بخش ورودی ،میانی و خروجی

در بخش آزمون پیش ﻓرض استفاده شده است .در این هر

میباشند .بخش میانی مربوط به محدودیتهایی است که

دو بخش رابطه معناداری میان متغیرهای کیفیت با متغیرهای

محقق در کار خود در نظر میگیرد یا به عبارت دیگر مربوط

کمیت برقرار بوده است .از این رو برای سنجش رابطه میان

به متغیرهایی است که به صورت جانبی بر عملکرد سیستم

هر یک از این متغیرها از آزمونهای مطلوب استفاده شد.

شبکه عصبی تاثیر میگذارند .در الیه اول از بخش میانی،

این آزمون ها شامﻞ آزمون همبستگی پیرسون و آزمونهای

دادههای اضاﻓی یا پرت از مجموعه دادهها خارج می شوند،

تفاوت اسپیرمن و خی دو بودهاند .پس از آگاهی از وجود

این عمﻞ با استفاده از محاسبه ﻓاصله هر یک از داده ها از

رابطه مثبت میان متغیرهای کیفیت انگور با داده های پایه

میانگین و حذف داده های دارای بیشترین واریانس و

هواشناسی روند شبیهسازی ادامه پیدا نموده و همچنین

بیشترین ﻓاصله با مرکز انجام شد .در واقع این داده ها در

عملیات ریزمقیاس نمایی براساس روش تغییر عامﻞ بر روی

ﻓاصله بیش از سه برابری از مرکز نمودار نرمال قرار دارند

پارامترهای بارش و دمای حداقﻞ و حداکثر برای دوره آینده

که به عنوان دادههای پرت شناخته شده و از محاسبه خارج

نزدیک()2020-2020تحت سناریوهاRCP4.5,RCP8.5

شده اند .در الیه دوم از بخش میانی ،دادهها با استفاده از

شبیه سازی و پیش بینی شده بودند .این داده ها در قالب دو

تعریف عملیاتی ،مورد نرمال سازی قرار گرﻓته اند .منظور از

سناریوی ذکر شده ،وارد شبکه عصبی می شوند تا تاثیر آنها

نرمال سازی این است که داده ها به واحدی یکسان تبدیﻞ

بر متغیرهای کیفیت انگور مورد مطالعه و پیش بینی قرار

شوند تا قابلیت مقایسه با یکدیگر را داشته باشند ،همچنین

گیرد .این دادهها شامﻞ بارش ،دمای حداقﻞ ،دمای حداکثر و

با استفاده از نرمالسازی ،واحد دادهها از میان میروند .پس

دمای میانگین میباشد که بخشی از ماشین یادگیری را

از تعریف متغیرها و الیههای میانی ،دادههای کیفیت از

تشکیﻞ میدهند .کلیه مراحلی که در باال در رابطه با شبکه

طریق الیه ورودی ،وارد شبکه عصبی میشوند و پس از

عصبی توضیح داده شد ،در جدول ( )3خالصه شده است.

اعمال اصالحات الیه میانی با استفاده از تعریف تابع ،در

نشریه پژوهشهای اقلیم شناسی سال یازدهم | شماره چهل و سوم | پاییز 1911

111

جدول  -9محاسبات شبکه عصبی
شبکه عصبی

محاسبه خطا

الیه سوم

خروجی

کادر شماره 2

(نرمال سازی)

الیه دوم (اصالح داده ها)
به صورت خوشه بندی و با استفاده از
شیوه بدون نظارت

الیه اول (وزن)

ورودی
دادههای

وزن

کیفیت

برابر آن پیشبینی میگردد که تفاوت آن با عدد اولیه

کادر  -0محاسبه خطا

(مشاهداتی) با استفاده از رابطه  1محاسبه میشود .در این
رابطه  Ciمقدار محاسبه شده Mi ،مقدار مشاهده شدهM ،
میانگین حسابی دادههای مشاهده شده و  nتعداده دادهها
میباشد.
( )1
بخش آموزش دادهها نشان دادند که شبکه عصبی قادر به
پیشبینی دادهها با دقت  99درصد میباشد .در بخش آزمون
نیز داده ها نشان دادند که شبکه عصبی قادر به بازخوانی و

معیار ارزیابی نتایج
منظور از اندازه شبکه ،همان دقتی است که کﻞ شبکه
مصنوعی در پیشبینی شبکه عصبی به همراه داشته است .در
شبکه عصبی ،به ازای هر عدد واقعی (اولیه) ،یک عدد در

ﻓراخوانی داده ها به اندازه  94درصد می باشد .این نمره به
این معنا است که شبکه عصبی از توان و دقت باالیی برای
پیش بینی دادهها برخوردار بوده است.

تعداد توصیه ها

شکل  -0تشخیص دقت در کل شبکه عصبی

شکل  -0تشخیص فراخوانی در کل شبکه عصبی

جدول  -1مقادیر حاصل از شبکه عصبی

بیشترین خطای استاندارد

کمترین خطای استاندارد

Precision

Recall

1.2

4.2

0.94

0.90

در این تحقیق چون از یک سو تعداد دادهها محدود بوده و

عصبی میشوند ،سپس در الیه میانی ،عملیات تحلیﻞ بر

از سوی دیگر آنها متعلق به متغیرهای کیفیت میباشند،

روی آنها صورت میگیرد ،سرانجام الیه خروجی متعلق به

بنابراین شبکه عصبی چند الیهای برای تحلیﻞ و پیشبینی

دادههای کیفیت است که برای آینده نزدیک پیش بینی

متغیرهای استفاده شده است .در این شبکه ابتدا دادهها تحت

شدهاند .در ادامه نیز ،وضعیت هر متغیر برای ورود به شبکه

عنوان الیه ورودی وارد شبکه عصبی میشوند و در ادامه

عصبی آورده میشوند.

دادههای  RCPبرای دو سناریوی ذکر شده وارد شبکه
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بررسی اثر تغییر اقلیم برکیفیت انگور بی دانه سفید (مطالعه موردی...
جدول  -0اطالعات الیه میانی شبکه عصبی در مورد هر یﮏ از متغیر کیفیت و کمیت انگو

ph

 tssبریکس

درصد قند ()%

اسیدیته ()%

وزن حبه (گرم)

(گرم)

وزن متوسط خوشه

اندازه خوشه ()cm

()m.m

()m.m
طول مقطع میوه

خوشه ()cm
عرض مقطع میوه

()m.m
طول در عرض

طول در عرض حبه

رنگ گوشت

رنگ آب میوه

وزن حبه

طعم میوه

رنگ میوه

خاصیت انباری

درجه بازاز پسندی

الیه میانی

ساعت آﻓتابی ،بارش ،دمای کمینه ،دمای بیشینه ،دمای میانگین

ﻓاقد الیه میانی

جدول  -0مشخصات شبکه عصبی مورد استفاده در شبیه سازی متغیرهای کیفیت انگور برای دوره آینده
مدل

مشخصات شبکه عصبی در پژوهش حاضر

نوع شبکه

MLP

روش آموزش

پس انتشار خطا

روند آموزش

LMA

قانون یادگیری

Supervised

تابع نهایی

Tangent Hyperbolic

تعداد الیه های میانی

2

تعداد تکرار شبکه عصبی

240

همان گونه که دادههای جدول  2نشان می دهند برخی از

عین حالی که هر یک از آنها درجه دقت و خطای متفاوتی

متغیرها ﻓاقد الیه میانی می باشند ،در حالی که متغیرهای

را دارا میباشند که از  0.01تا  0.14متغیر می باشند.

دیگر تحت تاثیر الیه های میانی قرار می گیرند .در مورد

در جدول  1منظور از اندازه شبکه ،همان دقتی است ،که کﻞ

کلیه این متغیرها 2 ،متغیر مستقﻞ تحقیق یعنی تابش ،بارش،

شبکه مصنوعی در پیشبینی شبکه عصبی به همراه داشته

دمای کمینه ،دمای بیشینه و دمای میانگین روزانه به عنوان

است .در شبکه عصبی به ازای هر عدد واقعی (اولیه) ،یک

متغیرهای میانی که بر متغیر های کیفیت تاثیر می گذارند به

عدد در برابر آن پیشبینی میگردد ،که تفاوت آن با عدد

عنوان الیه میانی وارد شبکه عصبی می شوند .منظور از الیه

اولیه (مشاهداتی) با استفاده از رابطه( )9محاسبه میشود .در

میانی ،متغیری است که دارای رابطه و همسبتگی مثبت یا

این رابطه  Ciمقدار محاسبه شده Mi ،مقدار مشاهده شده،

منفی و معنادار با متغیرهای کیفیت می باشد .باال بودن این

 Mمیانگین حسابی دادههای مشاهده شده و  nتعداده دادهها

رابطه ،بر قدرت پیش بینی موثر می باشد.

می باشد.

داده های جدول  1مربوط به ویژگیهای شبکه عصبی مورد
استفاده در این پژوهش است .براساس این دادهها شبکه
عصبی با استفاده از  240بار تکرار که بیشترین تکرار در کﻞ
شبکه است به یاﻓته های مورد نظر دست پیدا نموده است .با
این وجود این ،تکرار در مورد برخی از متغیرها کمتر از
تعداد کﻞ بوده ،یعنی شبکه در مورد آن متغیرها زودتر به
نتیجه رسیده است .این دادهها به همراه یاﻓتههای حاصﻞ از
دو بخش آموزش و آزمون شبکه عصبی در جدول  1آورده
شدهاند .این جدول نشان میدهد که کلیه متغیرهای کیفیت
انگور براساس شبکه عصبی قابﻞ پیش بینی میباشند ،در

( )9

خاصیت حمﻞ و نقﻞ

متغیر
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جدول( )1داده های حاصل از شبکه عصبی در دو بخش آموزش ( 18درصد) و آزمون ( 98درصد)
متغیر کیفیت

مشاهداتی

تکرار

(میانگین*)

محاسباتی

R2

آموزش

آزمون

اندازه

اندازه

شبکه

خطا

R2

شبکه

خطا

رنگ میوه

-

40

0.84

0.241

0.12

0.83

0.232

0.11

درصد قند%

22.32

190

0.99

20.22

0.10

0.91

19.44

0.12

وزن خوشه ()gr

294.222

240

0.81

222.4

0.08

0.82

224.1

0.10

اندازه خوشه ()cm

20.2

240

0.82

20.00

0.10

0.82

19.20

0.13

خاصیت انباری

-

19

0.83

0.209

0.12

0.83

0.222

0.14

درجه بازازپسندی

-

20

0.81

0.192

0.11

0.80

0.183

0.14

خاصیت حمﻞ و نقﻞ

-

20

0.80

0.240

0.14

0.99

0.480

0.12

طول مقطع میوه ()mm

14.0

200

0.80

14.00

0.13

0.99

11.2

0.11

عرض مقطع میوه ()mm

11.4

200

0.98

12.00

0.11

0.98

10.0

0.01

رنگ آب میوه

-

20

0.91

0.490

0.12

0.92

0.124

0.08

رنگ گوشت

-

19

0.83

0.312

0.08

0.81

0.218

0.10

رنگ پوست حبه

-

19

0.82

0.20

0.11

0.84

0.19

0.12

طعم میوه

-

11

0.84

0.199

0.09

0.82

0.01

0.13

pH

3.490

200

0.82

3.41

0.09

0.83

3.40

0.12

 TSSبریکس

22.14

200

0.81

22.00

0.01

0.84

22.0

0.09

اسیدیته %

%23

200

0.82

0.20

0.02

0.89

0.49

0.01

200

0.80

20 * 11

0.04

0.84

19*10

0.04

طول در عرض حبه ))cm

1.1 * 1.3

200

0.80

3*1

0.03

0.80

4*0.2

0.01

وزن حبه)(gr

1.92

200

0.98

1.90

0.01

0.99

1.10

0.09

200

0.99

-

0.09

0.91

-

0.10

طول در عرض خوشه()cm

رنگ میوه

* 20.8
11.9

سبز مایﻞ به
زرد

* منظور ،پیش بینی داده های او لیه با استفاده از شبکه عصبی از طریق داده های ثانویه (پیش بینی شده با استفاده از شبکه عصبی) است.

تجزیه و تحلیل ونتایج
الف -بررسی عملکرد مدل  HadCM3در شبیه

از ﻓشار هوا در سطوح مختلف محاسبه شده اند) برای شبیه
سازی پارامترهای دمای روزانه (حداقﻞ وحداکثر) و بارندگی
روزانه تحت سناریوهای  RCP4.5و RCP8.5از پایگاه

سازی دما و بارش در دوره آتی

اطّالعاتی ذکر شده برای دوره ( )2020-2020برای منطقه

به منظور بررسی وضعیت متغیرهای اقلیمی دما (حداقﻞ و

مورد مطالعه به صورت روزانه اسـتخراج و با اسـتفاده از

حداکثر) و بارش در ایستگاه مورد مطالعه در ابتدا الزم بود

روش عامﻞ تغییر برای منطقه ریز مقیاس مکانی شدند،

تا سری زمانی مقادیر دما و بارش برای دوره مشاهداتی از

سپس متوسط بلند مدت دما و بارش شبیه سازی شده برای

ایستگاه سینوپتیک گلمکان استخراج گردد ،سپس برای

دوره آتی مح

کاهش مقیاس سری زمانی دما و بارش در منطقه مورد
مطالعه از خروجیهای مدل  HadCM3به صورت روزانه
(متغیرهای خروجی مدل  HadCM3و متغیرهای ثانویه که

اسـبه شـده و با اسـتفاده از مقادیر میانگین بلند مدت دما و
بارش تهیه شده برای هر یک از مدلها در دوره پایه با

بررسی اثر تغییر اقلیم برکیفیت انگور بی دانه سفید (مطالعه موردی...
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استفاده از روابط ( 2و  )1سناریوهای تغییر اقلیم دما و بارش

براساس  RCP5تحت دو سناریوی واداشت تاشی

منطقه تهیه و در شکﻞهای شماره ( )3( ،)2و ( )4ارایه شده

 RCP4.5و  RCP8.5وارد شبکه عصبی میشوند ،سپس

است .باتوجه به بررسی صورت گرﻓته ،داده های دوره پایه

در الیه میانی ،عملیات تحلیﻞ بر روی آنها صورت میگیرد،

وخروجی حاصﻞ از مدل برای دوره آتی کاهش بارش و

سرانجام درالیه خروجی داده های کیفیت برای دوره اقلیم

اﻓزایش دما تحت هر دو سناریوی RCP4.5 RCP8.5

آتی شبیه سازی و پیش بینی میشوند .دادههایی که در

برای دوره آتی نزدیک ( )2020-2020نسبت به دوره پایه را

جدول ( )9آورده شده اند نشان می دهند که شبکه عصبی به

نشان میدهند .براساس سناریوی  RCP4.5اﻓزایش دمای

صورت معناداری قادر به پیش بینی وضعیت هر یک از

حداکثر برای دوره آتی نسبت به دوره پایه را 2.1درجه

متغیرهای کیفیت برای زمان آینده می باشد .براساس آن چه

سانتیگراد نشان میدهد .براساس سناریوی  RCP8.5میزان

از عملکرد شبکه عصبی حاصﻞ شد مشخص می گردد که

دمای حداکثر برای دوره آتی  3.2درجه سانتیگراد اﻓزایش

تحت سناریوی  RCP4.5و  RCP8.5طی دوره زمانی

نسبت به دوره پایه نشان میدهد .باتوجه به بررسی صورت

آینده نزدیک ( 2020تا  )2020در اکثر پارامترهای کیفیت

گرﻓته براساس سناریوی  RCP4.5دمای حداقﻞ برای دوره

تغییراتی با روند کاهشی حاصﻞ خواهد شد که میزان این

آتی  1.9درجه سانتی گراد اﻓزایش را نسبت به دوره پایه

تغییرات در  RCP8.5بیشتر از  RCP4.5میباشد .میزان

نشان میدهد .براساس سناریوی  RCP8.5میزان دمای

تغییرات برای هرکدام از پارمترهای کیفیت در جدول شماره

حداقﻞ برای دوره آتی  2.8درجه سانتی گراد اﻓزایش را

( )9نشان داده شده اند .آزمونهای پیرسون که متعلق به

نسبت به دوره پایه نشان میدهد .براساس سناریوی

متغیرهای مستقﻞ (پارامترهای هواشناسی) با متغیرهای

30درصد کاهش یابد.

وابسته ( کیفیت انگور) است نشان می دهند که رابطه ای

براساس سناریوی  RCP8.5میزان بارش برای دوره آتی

معنادار میان کلیه متغیرها برقرار است ،به این معنا که هر

49درصد کاهش بارش را برای دوره آتی را نسبت به دوره

یک از متغیرهای مستقﻞ دمای کمینه ،بیشینه ،و مقدار بارش با

پایه نشان میدهد .بر این اساس در اقلیم آینده بر اساس

هر یک از متغیرهای وابسته سن درخت ،درصد قند ،وزن

هردو سناریو بارش روند کاهشی خواهد داشت .با توجه به

متوسط یک خوشه ،اندازه خوشه ،طول مقطع ،عرض مقطع

تغییراتی که در پارامترهای هواشناسی و اقلیمی در آینده رخ

میوه ،اسیدیته ،pH ،بریکس ،قند و TSSرابطه معناداری را

خواهد داد ،به تبع این تغییرات در اقلیم آینده تغییر در

نشان می دهند و بیانگراین است که تاثیر کلیه متغیرهایی که

کیفیت انگور بی دانه سفید متناسب با تغییر اقلیم نیز حادث

به عنوان عامﻞهای مستقﻞ بر کیفیت انگور مورد مطالعه قرار

خواهد شد که در این پژوهش سعی شده است به کمک

گرﻓته اند ،بر کیفیت انگور موثر می باشند .با این وجود

مدل شبکه عصبی میزان تغییرات در کیفیت انگور بیدانه

تفاوت های معناداری از لحاظ کیفیت تاثیرگذاری میان این

سفید را آشکار نماییم.

متغیرها وجود دارد .همچنین برای آگاهی از معناداری

 RCP4.5میانگین بارش دوره آتی

ب -نتایج حاصل از شبکه عصبی
در این تحقیق چون از یک سو تعداد دادهها محدود بوده و
از سوی دیگر آنها متعلق به متغیرهای کیفیت میباشند،
بنابراین شبکه عصبی چند الیهای برای تحلیﻞ و پیش بینی
متغیرها استفاده میشود .برای کالیبره کردن شبکه عصبی
جهت شبیه سازی متغیرهای کیفیت انگور با بکارگیری داده
های پایه متغیرهای هواشناسی ،کیفیت انگوردر دوره پایه،
شبکه عصبی کالیبره شده برای پیش نگری پارامترهای
کیفیت انگور با استفاده از دادهای ریزمقیاس شده هواشناسی

تفاوت ایجاد شده ،آزمون تی نیز به کار رﻓته است .همچنان
که در جدول شماره ( )9مشاهده می گردد ،یاﻓته ها در مورد
این آزمون در مورد سناریوی  4.2نشان میدهد که تفاوت
به وجود آمده در مورد هر یک از متغیرهای کیفیت انگور در
زمان حاضر با مقادیر همین متغیرها در زمان آینده تا چه
اندازه معنادار و قابﻞ اعتماد میباشد .براساس دادهها این
تفاوت در مورد متغیرهای  ،pHدرصد قند ،درصد اسیدیته،
وزن متوسط خوشه ،اندازه خوشه ،طول مقطع میوه و طول
در عرض خوشه معنادار بوده و در مورد متغیرهای وزن
حبه ،عرض مقطع میوه و طول درعرض حبه ﻓاقد معناداری
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میباشد .این یاﻓته به این معناست که عوامﻞ خارجی نظیر

گرﻓت و در آینده نمیتوان انتظار کیفیت مطلوب امروزی در

دما و بارش چه اندازه توانستهاند تغییرات معناداری را در

اقلیم آینده از میوه انگور مورد بررسی را داشت .جهت درک

مورد هر یک از متغیرها ایجاد کنند .همچنین در مورد

بهتر این موضوع در شکﻞهای ( )8( ،)9( ،)1و ()10

سناریوی  9.2دادهها نشان دادهاند که این رابطه معناداری

نمودارهای روند حرکت و مقایسه تغییر پارامترهای کیفیت

مربوط به متغیرهای  ،pHدرصد قند ،درصد اسیدیته ،وزن

در دوره پایه با دوره شبیه سازی شده برای آینده نزدیک

متوسط خوشه ،طول مقطع میوه ،طول در عرض خوشه و

براساس سناریوهای  RCP4.5و  RCP8.5ترسیم گردیده

طول در عرض حبه میباشد و متغیرهای وزن حبه ،اندازه

است.

خوشه و عرض مقطع میوه ﻓاقد معناداری می باشد .همچنین
مقایسه میان دادههای حاصﻞ از دو سناریوی  4.2و 9.2
نشان میدهد که جز در مورد مولفه اندازه خوشه (که در
سناریوی  4.2معنادار شد) و طول در عرض حبه (که در
سناریوی  9.2معنادار شد) بقیه موارد در معناداری یا عدم
معناداری ،شباهت کاملی را نشان میدهند .متغیرهای ،pH
درصد قند ،درصد اسیدیته ،وزن متوسط خوشه ،طول مقطع
میوه و طول در عرض خوشه در هر دو سناریو  4.2و 9.2
معنادار بوده و متغیرهای وزن حبه و عرض مقطع میوه در
هر دو سناریو  4.2و  9.2ﻓاقد معناداری میباشد .اندازه
خوشه در سناریو  9.2ﻓاقد معناداری میباشد .طول درعرض
حبه در سناریوی  4.2ﻓاقد معنیداری میباشد .لذا تحت
سناریوی  RCP8.5طی دوره آینده نزدیک ()2020- 2020
میتوان انتظار داشت که درپارامترهای کیفیت تغییراتی
باروند کاهشی و بیشتر از سناریوی  RCP4.5باشد .نتایج
حاصﻞ از شبکه عصبی و مقایسه داده های دوره پایه و آتی
نشان می دهند که در مجموع کلیه متغیرهای کیفیت انگور
بی دانه سفید تحت تاثیر پدیده تغییر اقلیم قرار خواهند
جدول  -0مقایسه معناداری مقادیر پارامترهای کیفیت در دوره پایه مشاهداتی(گذشته و فعلی) و شبیه سازی براساس سناریویهای
 RCP4.5, RCP8.5ومیزان تغییرات آتی
مدل HADCM3
متغیر کیفیت

وضعیت

سناریوی RCP4.5

مشاهداتی

سناریویRCP8.5

آزمون تی

آزمون تی

پیش بینی

میزان

اندازه

سطح

پیش بینی

میزان

اندازه

سطح

آتی

تغیرات آتی

آزمون

معناداری

آتی

تغیرات آتی

آزمون

معناداری

pH

3.44

2.91

-0.1

1.24

**

0.000

2.13

درصد قند()%

%21.20

%18.80

-%1.3

1.01

**

درصد
اسیدیته()%
وزن حبه()gr

**

0.004

0.001

%20.13

-%1.01

12.2

**

0.002

%20.31

%42.41

-4.8

-1.21

**0.001

%44.28

-%1.01

10.0

**0.000

1.18

1.12

-0.01

2.42

0.181

1.11

-0.13

11.9

0.090

-0.11

11.4

بررسی اثر تغییر اقلیم برکیفیت انگور بی دانه سفید (مطالعه موردی...
وزن متوسط
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241.89

233.84

-13.04

11.1

**0.002

228.2

-11.49

11.4

**0.000

20.42

20.31

-0.14

24.0

**0.001

20.31

-0.14

8.9

0.010

13.11

12.84

-0.11

2.40

**0.002

11.81

-1.9

11.2

**0.000

11.40

11.22

-0.19

3.81

0.091

11.34

-0.01

124.2

0.821

طول در عرض

*14.29

*13.83

خوشه ()cm

19.82

12.1

-3.3*0.32

14.2

**0.002

-0.1*0.21

20.29

**0.000

1.3*1.21

1.2*1.2

-0.1*0.01

181.9

0.011

0.11*0.22

31.9

**0.000

خوشه ()gr
اندازه خوشه
()cm
طول مقطع میوه
)(mm
عرض مقطع
میوه ()mm

طول در عرض
حبه ()mm
رنگ میوه

کرمی کم

*14.01
19.11
1.2*1.04

کرمی کم رنگ

بدون تغییر

کرمی کم رنگ

بدون تغییر

سبزمایﻞ به زرد

بدون تغییر

سبزمایﻞ به زرد

بدون تغییر

لیموئی کم رنگ

بدون تغییر

لیموئی کم رنگ

بدون تغییر

طعم میوه

کم عطر

کم عطر

بدون تغییر

کم عطر

بدون تغییر

خاصیت انباری

خوب

خوب

بدون تغییر

خوب

بدون تغییر

خوب

خوب

بدون تغییر

خوب

بدون تغییر

خوب

خوب

بدون تغییر

خوب

بدون تغییر

رنگ آب میوه

رنگ گوشت

درجه
بازازپسندی
خاصیت حمﻞ و
نقﻞ

رنگ
سبزمایﻞ به
زرد
لیموئی کم
رنگ

شکل  -1مقایسه روند کیفیت :درصد قند میوه ها( ،راست)( pHوسط)( TSS ،چپ) در دوره پایه وپیش بینی شده برای آینده نزدیﮏ
براساس سناریوهای RCP4.5,RCP8.5
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شکل  -0مقایسه روند کیفیت درصد اسیدیته (راست) ،اندازه خوشه (وسط) ،وزن خوشه (چپ) ،دوره پایه و پیش بینی شده برای آینده
نزدیﮏ براساس سناریوهای RCP4.5,RCP8.5

شکل  -1مقایسه روند کیفیت :طول خوشه (راست) عرض خوشه (وسط) وزن حبه (چپ) دوره پایه و پیش بینی شده برای آینده نزدیﮏ
براساس سناریوهای RCP4.5, RCP8.5

نتیجهگیری
هدف از این پژوهش بررسی اثرات تغییر اقلیم و تغییرات
ناشی از آن بر پارامترهای دما و بارش و سپس بر
پارامترهای کیفیت انگوربی دانه سفید در منطقه گلمکان
خراسان رضوی بوده است .انگور که یکی از محصوالت
استراتژیک کشاورزی در استان خراسان رضوی می باشد و
بخش مهمی از اشتغال و صادرات این استان را به خود
اختصاص داده است به دلیﻞ تاثیرپذیری باالی کیفیت و
کمیت انگور از متغیرهای هواشناسی ،اثرات گرمایش جهانی
تحت دو سناریوی واداشت تابشی  RCP4.5و RCP8.5
برروی انگور بی دانه سفید که گونه رایج انگور در استان
می باشد ،مورد مطالعه قرار گرﻓته است .برای این منظور از
دو سری داده های مشاهداتی و پیش نگری مدل گردش
کلی استفاده شده است .داده های کیفیت انگور نیز از تنها
ایستگاه تحقیقاتی هواشناسی کشاورزی استان واقع در
ایستگاه گلمکان و با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و

منابع طبیعی استان خراسان رضوی استفاده شده است.
دادههای متغیرهای هواشناسی دوره مشاهداتی از ایستگاه
هواشناسی گلمکان اخذ گردید .دادههای پیشنگری
متغیرهای هواشناسی از مدل گردش کلی  HadCM3که
در سازمان هواشناسی کشور انگلیس توسط مرکز هادلی
توسعه یاﻓته است ،تحت دو سناریوی واداشت تابشی
 RCP4.5و  RCP8.5به کار گرﻓته شده اند .داده های
ﻓوق به روش عامﻞ تغییر ریزمقیاس شدند .نتایج بررسی
سناریوهای تغییر اقلیم دما و بارندگی به دست آمده ازمدل
گردش کلی جو نشان داد که دمای حداکثر روزانه منطقه
براساس سناریوی  RCP4.5برای دوره آتی  2.1درجه
سانتی گراد اﻓزایش و بر اساس سناریو  RCP8.5برای
دوره آتی  3.2درجه سانتی گراد اﻓزایش خواهد داشت.
دمای حداقﻞ روزانه منطقه براساس سناریوی RCP4.5
برای دوره آتی  1.9درجه سانتی گراد اﻓزایش و بر اساس
سناریوی  RCP8.5برای دوره آتی  2.8درجه سانتی گراد
اﻓزایش خواهد داشت .نوسانات بارش روزانه دوره آتی
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نسبت به دوره پایه براساس سناریوی  30 RCP4.5درصد

ذیربط ﻓراهم می کند تا با اتخاذ تمهیدات و اقداماتی

کاهش بارش را برای دوره آتی را نسبت به دوره پایه نشان

همچون مکان گزینی صحیح باغات ،تعیین الگوهای کشت

میدهد.براساس سناریوی 49 RCP8.5درصد کاهش بارش

مناسب و گونه سازگار با اقلیم احتمالی آینده در جهت

را برای دوره آتی را نسبت به دوره پایه نشان میدهد .لذا

تعدیﻞ اثرات سوءاحتمالی و بکارگیری روشهای جدید

نتایج مـدل اقلیمـی در ایـن پـژوهش نشان دهنده اﻓـزایش

جهت تطبیق و سازگاری با شرایط جدید اقلیمی برنامه

دما و کاهش بارنـدگی در دوره آتی نسبت بـه دوره پایه

ریزی نمایند.

بـوده اسـت .برای بررسی نحوه تاثیر متغیرهای هواشناسی
بر کیفیت انگور از روش شبکه عصبی در نرم اﻓزار مطلب
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