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چکیده
با استفاده تحقیقایندر. باشدمیآبی گیاهنیازتخمینکشاورزي،نیازموردآبکنندهتأمینهايسیستمازبرداريبهرهوطراحیبخشمهمترین

, A2سناریوي سهطبقHADCM3جوعمومیگردشهاي مدلدادهLARS-WG5از مدل A1BوB1  تأیید شـدهIPCC  ریزمقیـاس
سـپس بـا   . شـبیه سـازي شـد   2011-2030دورهدررضـوي خراسـان اسـتان بارش، دماي کمینه، دماي بیشینه و ساعت آفتـابی ماهانهمقادیرشده و

سامانی و بارندگی مؤثر به روش فائو محاسبه شده و در نهایـت نیـاز آبـی    -تعرق مرجع به روش هارگریوز-تبخیرOPTIWATبکارگیري نرم افزار 
نتایج نشان داد که بـارش هـاي بهـاره و پـاییزه دوره     . برآورد گردید) 1991-2010(مقیاس ماهانه براي دو دهه آتی در مقایسه با دوره پایه چغندرقند در

16و 21، 26بیشترین افزایش بارش بـه میـزان   . د داشتنآینده در همه ایستگاه هاي تحت مطالعه به جز تربت جام در مقایسه با دوره پایه افزایش خواه
همچنین طبق . و در مقایسه با دوره پایه، مربوط به ایستگاه مشهد بوده و در فروردین ماه رخ خواهد دادB1و A1B،A2درصد بر اساس سناریوهاي

ز افزایش خواهـد یافـت و میـزان افـزایش دمـاي کمینـه بیشـتر ا       2011-2030دماي کمینه و بیشینه استان در دوره LARS-WG5بینی مدل پیش
سال آینده در اغلب شهرستان هاي استان خراسـان رضـوي نسـبت بـه     20در نتیجه این تغییرات، نیاز آبی چغندرقند در . افزایش دماي بیشینه خواهد بود
ر درصـد و د 18و 18، 19بـه ترتیـب برابـر    B1و A1B، A2به طوري که در ایستگاه تربت جـام طبـق سـناریوهاي   . دوره کنونی متفاوت خواهد بود

درصد نیاز آبی این گیاه از دوره توسعه تا ابتداي دوره پایانی افزایش و در شهرستان هاي قوچان، نیشـابور  17و 17، 15شهرستان گلمکان به ترتیب برابر 
نتایج اجراي . ی باشددرصد و مربوط به ایستگاه قوچان م10بیشترین میزان کاهش نیاز آبی برابر . و مشهد در طول دوره میانی رشد کاهش خواهد یافت

هاي سرخس، گناباد، کاشمر و سبزوار، تغییر محسوسی در میزان نیاز آبی ایـن گیـاه در دو   همچنین نشان داد که در شهرستانOPTIWATنرم افزار 
.دهه آتی درمقایسه با دوره پایه، رخ نخواهد داد

،  نیاز آبیOPTIWAT، نرم افزار HADCM3ریزمقیاس نمایی، سناریوهاي تغییر اقلیم، مدل : کلیديواژه هاي

12همقدم

هـاي  حاکمیت شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک در اکثر دشت
کشاورزي استان خراسان رضوي و کمبـود آب بـراي آبیـاري در ایـن     

ها باعث شده تا برآورد نیاز آبی گیاهان زراعی و باغی بـه عنـوان   دشت

و دانشـیاران گـروه مهندسـی آب، دانشـکده     دکتـري به ترتیب دانشجوي -4و2،1
دانشگاه فردوسی مشهدکشاورزي، 

samaneh_ashraf@yahoo.com:   نویسنده مسئول-(* 
دانشیار گروه هواشناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و -3

تحقیقات تهران

در حقیقت، مهمتـرین . دیک ضرورت اساسی در این استان مطرح باش
نیازموردآبکنندهتأمینهايسیستمازبرداريبهرهوطراحیبخش

آبحدازبیشتخمین). 20(باشدمیگیاهآبینیازتخمینکشاورزي،
اراضی، شدنماندابیسببآبیاريآبدادنهدرضمنگیاه،نیازمورد

-مـی مینـی زیرزآبمنابعنمودنآلودهوغذایی خاكموادشستشوي
بهرطوبتیاسترساعمالنیز باعثترکمتخمیناین کهضمن. شود
بـه  ). 6(داشـت  خواهدبردررامحصولکاهشنتیجه،دروشدهگیاه

استفادهدرمختلفهايبخشرقابتوآبمنابعطور کلی، محدودیت
یگر،دسويازفاریاباراضیافزایش سطحوسویکازمنابعاز این

). 1(مـی سـازد   چنـدان صـد رامنابعاینازبهینهبرداريهرهباهمیت
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تعـرق مؤثرنـد   -فاکتورهاي اصلی که بر نیاز آبـی گیاهـان یـا تبخیـر    
وابسته به چندین پارامتر اقلیمی نظیـر دمـاي هـوا، بـارش و سـاعات      

هرگونه تغییر در این پارامترهاي اقلیمی در اثر تغییـر  . آفتابی می باشند
بـر اسـاس   ). 3(تعرق گیاه نیز تأثیرگـذار خواهـد بـود    -اقلیم بر تبخیر

مطالعات انجام شده، با وجود این که تغییرات اقلیم در برخـی منـاطق   
درجـه،  55هاي شـمالی بـاالتر از   جهان به ویژه نواحی واقع در عرض

ولی اثرات منفی ) 19(اثرات مثبتی بر تولیدات کشاورزي خواهد داشت 
و 10، 9(و خشک بسیار شدید خواهد بود این تغییرات در مناطق گرم

-ریزيبرنامهدرجهت استفادهاقلیمیهايبینیپیشاین رو،از). 15
معتبرترین. رسندمینظربهضروريکالن مدیریتی این مناطق،هاي
مختلـف، هـاي بر سیستماقلیمتغییراثرات پدیدهبررسیجهتابزار،

جفـت  مدل هايتوسطشدهيسازاقلیمی شبیهمتغیرهايازاستفاده
مـدل هـا  این). 13(می باشد 1اقیانوسی-جويگردش عمومی شده

با مدتطوالنیدورهیکبرايرااقیانوسیوجويپارامترهايقادرند
و 13(نماینـد  مـدل سـازي  IPCC2تأییدشده سناریوهايازاستفاده

کـم آن هـا   تفکیـک مکـانی  قدرتمدل هااینعمدهضعفاما). 14
این مدلخروجیاستالزمست که براي فائق آمدن بر این مشکل،ا

3ریزمقیـاس اقلیم،تغییراثراتارزیابیمطالعاتدراستفادهازقبلها

دینامیکیروشدوبهمی توانرانماییمقیاسبه طور کلی ریز.شوند
روش آماري نسبت به دینامیکی به پارامترهاي ). 2(داد انجامو آماري
نیاز داشته و به همین دلیل در مطالعات مربـوط بـه علـوم آب    کمتري 

بـا  ) 14(مسـاح بـوانی و مریـد    ). 3(بسیار مورد توجه قرار گرفته است 
تحـت دو  HADCM3استفاده از خروجی مدل گـردش عمـومی جـو    

به ارزیابی تأثیر تغییر اقلیم بر منـابع آب  B2  وA2سناریوي اقلیمی
ــه زاینـــــده رود در دو دور 2070-2099و 2010-2030ه حوضـــ

نتایج تحقیـق آن هـا نشـان داد کـه در هـر دو دوره تحـت       . پرداختند
بررسی، میانگین ساالنه بارش در این منطقه کاهش و میانگین ساالنه 
دما افزایش پیدا می کند و در نتیجه این تغییرات، عملکرد محصوالت 

قلـیم بـر افـزایش    اثر تغییر ا) 5(علیزاده و کمالی . کاهش خواهد یافت
مصرف آب در دشت مشهد را مورد بررسی قرار داده و نشان دادند کـه  

درجه سانتی گراد، نیاز خالص آبیاري بـا  2در اثر افزایش دما به میزان 
. درصد افزایش خواهـد یافـت  6الگو و ترکیب کشت کنونی در آینده 

-ر تبخیـر اثرات احتمالی تغییر اقلیم ب) 3(همچنین علیزاده و همکاران 
تعرق حوضه آبریز رودخانه کشـف رود را بـا اسـتفاده از ریـز مقیـاس      

تحت سـناریوي  HADCM3نمایی خروجی مدل گردش عمومی جو 
-2099و 2040-2069، 2010-2039و براي سه دوره A2اقلیمی

1- Atmospheric-Ocean General Circulation Model
2- Intergovernmental Panel on Climate Change
3- Downscale

مورد بررسی قرار داده و نشان دادنـد کـه در اثـر افـزایش دمـا      2070
ها براي هر سه دوره تحـت مطالعـه   امی ماهتعرق در تم-میزان تبخیر

، اثرات تغییر اقلیم را بر تولید حبوبـات  )8(کوروبو. افزایش خواهد یافت
بینی شده، در مالدیو بررسی کرده و نشان داد که گرمایش جهانی پیش

باگیس . منجر به وقوع خشکی در طول دوره هاي رشد گیاه خواهد شد
ت دي اکسید کربن هوا بـا افـزایش   تأثیر افزایش غلظ) 7(و همکاران 

تعرق گیاهان زراعی در نواحی -دما را در دهه هاي آتی بر روي تبخیر
نتایج مطالعه آن ها نشـان داد  . مرکزي بلژیک مورد بررسی قرار دادند

پاییزه نظیر گندم، افزایش نیاز آبـی  -که در خصوص محصوالت بهاره
-محصـوالت بهـاره  مورد توجه نخواهد بـود امـا در عـوض در مـورد     

تابستانه نظیر گوجه فرنگی، افزایش معنی داري در نیاز آبی رخ خواهد 
تعرق حتی با بستن روزنـه هـا و   -داد به نحوي که این افزایش تبخیر

) 16(ردریگز و همکاران . کاهش دوره رشد گیاه نیز جبران نخواهد شد
درصـد  20ا ت15با استفاده از مدلسازي نیاز آب آبیاري، افزایش حدود 

را در اثـر تغییـر اقلـیم    2050نیاز آبی فصلی گیاهان زراعـی در دهـه   
آن ها در تحقیق خود بیان کردند که ایـن افـزایش،   . بینی نمودندپیش

نیـز  ) 11(هارمسن و همکـاران  . وابسته به مکان و الگوي کشت است
در مطالعه اي با استفاده از روش ریزمقیاس نمایی آماري و تحت سـه  

تعـرق  -بـه بررسـی بـارش، تبخیـر    B1  و,A1A2یوي اقلیمیسنار
نتـایج  . مرجع، کمبود بارش و کاهش نسبی عملکرد محصول پرداختند

پژوهش آن ها نشان داد که در اثر تغییر اقلیم، فصل بارش مرطوبتر و 
همچنین نتایج آن ها نشان داد که . تر خواهد شدفصل خشکی خشک

خشک با کاهش بارنـدگی و افـزایش   تعرق در ماه هاي-میزان تبخیر
.دما افزوده خواهد شد

با توجه به اثرات وسیع تغییر اقلیم بر بخش کشاورزي، از سال هـا  
قبل تحقیقـات گسـترده اي در منـاطق مختلـف جهـان در خصـوص       
سازگاري کشاورزي با این پدیده آغاز شده و الزم است چنین پژوهش 

-هـاي آن هـا برنامـه   ساس یافتـه هایی در ایران نیز انجام شود تا بر ا
پژوهش حاضر در همین راستا . هاي کالن مدیریتی اعمال گرددریزي

و به منظور برآورد نیاز آبی چغندرقند در دو دهه آتی در استان خراسان 
رضوي به عنوان عمده ترین منطقه تولید ایـن گیـاه زراعـی مهـم در     

.کشور، صورت گرفته است

هامواد و روش

:رد مطالعه و داده هاي مورد نیازمنطقه مو
منطقه مورد مطالعه در این تحقیق، استان خراسان رضـوي اسـت   
که در منطقه معتدل شمالی قرار دارد و از نظر موقعیت طبیعـی بـه دو   

بلنـدترین نقطـه اسـتان در    . بخش شمالی و جنوبی تقسیم مـی شـود  
ر از سطح دریـا و  مت3211ارتفاعات بینالود در شمال نیشابور با ارتفاع 

متـر از سـطح   235پست ترین نقطه استان در دشت سرخس با ارتفاع 
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هـاي شـمالی   بخـش . دریا در حاشیه مرز ایران و ترکمنستان قرار دارد
هـاي حاصـلخیز   ها دشـت تر کوهستانی هستند و بین آنمنطقه، بیش

قرار گرفته است که به دلیل دارا بودن میزان بارنـدگی قابـل توجـه از    
هـاي  اما برخی از بخـش . باشندایط مناسب کشاورزي برخوردار میشر

جنوبی استان به سبب مجاورت با کـویر و پسـت بـودن ناحیـه داراي     
میزان بارندگی کمی می باشـند و شـرایط مناسـبی بـراي کشـاورزي      

. اقلیم استان نیز به طور معمول خشـک و نیمـه خشـک اسـت    . ندارند
بر اساس طبقه بنـدي اقلیمـی   (لیم خصوصیات جغرافیایی و نیز نوع اق

نشـان داده  1هاي مورد بررسی در جـدول  هریک از ایستگاه) دومارتن
. شده است
هاي مورد نیاز در این تحقیق، شـامل مقـادیر روزانـه بـارش،     داده

ایسـتگاه هواشناسـی   10دماي کمینه، دماي بیشینه و ساعت آفتـابی  
-2010(ساله 20آماري سینوپتیک نام برده شده در باال در یک دوره

. از مرکز اطالعات و آمار سازمان هواشناسـی کشـور اخـذ شـد    ) 1991
سپس پردازش و مرتب سازي داده ها صورت گرفته و فایل هاي الزم 

.براي مرحله بعد تهیه گردید

توسط 2011-2030هاي اقلیمی دوره شبیه سازي داده
:LARS-WG5 مدل

هاي مدل هاي تولید دادهیکی از مشهورترینLARS-WGمدل 
هواشناسی  است که بـراي تولیـد مقـادیر روزانـه دماهـاي بیشـینه و       
کمینه، بارش و تابش یا ساعت آفتابی در یک ایستگاه، تحـت شـرایط   

نسخه اولیه این مدل در بوداپسـت  .  روداقلیم حاضر و آینده به کار می
ي هـا بـه عنـوان بخشـی از پـروژه ارزیـابی ریسـک      1990طی سـال  

هسـته اصـلی ایـن مـدل     . کشاورزي در کشور مجارسـتان ابـداع شـد   
استفاده از زنجیره مارکف است که به کرات از آن استفاده شـده اسـت   

از سه بخـش اصـلی تشـکیل شـده کـه      LARS-WG5مدل ). 18(
کالیبره کردن، ارزیابی و تولید یـا شـبیه سـازي داده هـاي     : عبارتند از

اساسی مدل در مرحله کالیبره کـردن،  نیاز. هواشناسی دهه هاي آینده
. فایلی است که مشخص کننده رفتار اقلیم در دوره گذشته مـی باشـد  

هاي روزانـه بـارش، دمـاي کمینـه، دمـاي      این فایل با استفاده از داده
هـاي هواشناسـی مـورد مطالعـه،     بیشینه و ساعت آفتابی کلیه ایستگاه

سـاله بـه   20دوره چنان چه در باال ذکر شد بـا در نظـر گـرفتن یـک    
در مرحلـه  . عنوان دوره پایه، تهیه شده و مدل بر اساس آن اجـرا شـد  

، میـانگین مربعـات   1(R2)هـاي ضـریب تعیـین    بعد با استفاده از آماره
و میـانگین خطـاي   (MBE)3، میانگین انحراف خطا(RMSE)2خطا

1- Coefficient of Determination
2- Root Mean Square Error
3- Mean Bias Error

باشـند، اقـدام بـه    مـی 4تا 1که به صورت معادالت (MAE)4مطلق
مشـاهده  (ی داده هاي تولید شده توسط مدل و داده هاي واقعـی  ارزیاب
2نتایج اجراي این مرحله، در جدول . موجود در دوره پایه گردید) شده

.نشان داده شده است
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مشـاهده  (امـین داده واقعـی   iبه ترتیبiYوiXدر این روابط 
-میـانگین کـل داده  YوX، و شبیه سازي شده توسط مدل) شده

تعداد کـل نمونـه هـاي مـورد     nدر جامعه آماري و iYوiXهاي 
پس از اطمینان از صحت نتـایج ارزیـابی و قابلیـت    . ارزیابی می باشند

هـاي هواشناسـی، اقـدام بـه     سازي دادهدر شبیهLARS-WG5مدل 
-2030اجراي مرحله سوم یـا شـبیه سـازي داده هـاي اقلیمـی دوره      

نیاز اساسی مدل براي اجراي ایـن مرحلـه، دو فایـل بـا     . گردید2011
فایل اول همان داده هاي روزانه ایسـتگاه  . استSceو WGپسوند  

فایل دوم از خروجی یکی از د و هاي مورد مطالعه در دوره پایه می باش
-هاي گردش عمومی جو در دوره مشابه با دوره پایه به دست میمدل
در حقیقت در این مرحله، مدل با اسـتفاده از رفتـار اقلـیم در    ). 17(آید 

دوره پایه و ریز مقیاس نمایی آمـاري داده هـاي یـک مـدل گـردش      
س منطقـه مـورد   عمومی جو، پارامترهاي اقلیمی آینده را در حد مقیـا 

در این تحقیـق  . کند، شبیه سازي می)ایستگاه هاي هواشناسی(مطالعه
که یکـی از مـدل   HADCM3مدل گردش عمومی جو از داده هاي 

جـوي اسـت و توسـط مرکـز تحقیقـات و      -هاي جفت شده اقیانوسی
طراحی شده، به عنوان فایـل  ) 10(بینی اقلیمی هادلی در بریتانیا پیش
Sceقدرت تفکیک جوي این مـدل، شـبکه اي بـا ابعـاد      . استفاده شد
درجه طول جغرافیایی و قدرت 75/3درجه عرض جغرافیایی و  75/2

درجه طول 25/1درجه عرض جغرافیایی و25/1تفکیک اقیانوسی آن، 
). 12(جغرافیایی می باشد 

4- Mean Absolute Error



1187...هايبا استفاده از داده2011-2030بینی نیاز آبی چغندرقند در دوره پیش

تان خراسان رضويهاي سینوپتیک منتخب اسخصوصیات جغرافیایی و نوع اقلیم ایستگاه- 1جدول 
)دومارتن(نوع اقلیم  )متر(ارتفاع از سطح دریا  عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ایستگاه

خشک 4/950 N'15°35 E'35°60 تربت جام
نیمه خشک 8/1450 N'16°35 E'13°59 تربت حیدریه

خشک 6/977 N'12°36 E'43°57 سبزوار
خشک 235 N'32°36 E'10°61 سرخس

نیمه خشک 1287 N'4°37 E'30°58 قوچان
خشک 7/1109 N'12°35 E'28°58 کاشمر

نیمه خشک 1176 N'29°36 E'17°59 گلمکان
خشک 1056 N'21°34 E'41°58 گناباد

نیمه خشک 2/999 N'16°36 E'38°59 مشهد
نیمه خشک 1213 N'16°36 E'48°58 نیشابور

سناریوي : سناریوهاي تغییر اقلیم مورد استفاده نیز عبارت بودند از 
سـریع اقتصـادي و   که ترسیم کننده جهـانی بـا رشـد    A1Bبدبینانه 

جمعیتی است به طوري که بیشینه رشد جمعیت در نیمه قرن رخ داده 
همچنین، رشـد  . و پس از آن روند افزایش جمعیت، کاهشی خواهد بود

سریع فناوري هاي نوین و مؤثر بر اساس ایـن سـناریو در دوره هـاي    
که مبین رشد سریع جمعیت جهـان  A2سناریوي . آتی رخ خواهد داد

راه با رشد اقتصادي ناهمگن در مناطق مختلف بوده و بنـابراین  اما هم
بـر  . تغییر اقلیم متوسطی براي دوره هاي پیش رو را ترسیم مـی کنـد  

نیز در دهه هاي آتی همگرایی جمعیت B1طبق سناریوي خوشبینانه 
در سطح جهان رخ خواهد داد و تغییر در سـاختار اقتصـادي باکـاهش    

ابع فناوري پاك و مؤثر، صورت خواهد گرفت مواد آالینده و معرفی من
بــا اســتفاده از  ایــن ســه LARS-WG5مــدل بــدین ترتیــب ). 12(

، اجـرا شـده و مقـادیر    IPCCسناریوي تغییر اقلیم تأیید شـده توسـط  
بارش، دماي کمینه، دمـاي بیشـینه و سـاعت    روزانه داده هاي اقلیمی 

میـانگین  سـپس . شـبیه سـازي شـد   2011-2030براي دوره آفتابی
ماهانه پارامترهاي مـذکور در ایـن دوره محاسـبه شـده و نمودارهـاي      

الزم به ذکر است که میانگین ). 4تا 1شکل هاي (مربوطه ترسیم شد 
هـا،  نیز در این شکل) 1991-2010(هاي اقلیمی دوره پایه ماهانه داده

جهت مقایسه و درك بهتر تغییـرات اقلیمـی آینـده، نشـان داده شـده      
.است

2011-2030نیــاز آبــی چغندرقنــد در دوره بینــیپـیش 
:OPTIWATتوسط نرم افزار

جهت محاسبه نیاز آبی چغندرقند در دوره پایه و نیز دو دهه آتی از 
برآورد نیاز آبی گیاهان زراعـی و  . استفاده شدOPTIWATنرم افزار 

باغی توسط این نرم افزار بر اساس روش ارائه شده در نشـریه شـماره   
آبیاري و زهکشی فائو که یک نشریه معتبر جهانی اسـت صـورت   56
قبل از ورود به بخش محاسبه نیاز آبی یک گیـاه خـاص   ). 4(گیرد می

در این نرم افزار، ابتدا الزم است که اطالعات مورد نیاز آن شامل آمـار  

بارش، دماي کمینـه، دمـاي بیشـینه و سـاعت     داده هاي (هواشناسی 
داده هاي مورد نیـاز بـر حسـب روش انتخـاب شـده      آفتابی و یا سایر 

نام دشـت و حوضـه آبریـز،    (، مشخصات دشت )تعرق-محاسبه تبخیر
ناحیه اقلیمی، ضریب خشکی، طـول و عـرض جغرافیـایی و ارتفـاع از     

، مشخصـات  )سطح دریاي ایستگاه هواشناسی مورد نظر و بافت خاك
ضـرایب  تاریخ کشـت، طـول مراحـل مختلـف رشـد،      (مربوط به گیاه 

) گیاهی پایه، ارتفاع گیاه، عمق اولیه ریشه و میزان تحمل بـه شـوري  
را تکمیـل نمـود   ) نوع، زمان و مقدار آبیاري(اطالعات مدیریت آبیاري 

تعرق مرجع در شرایط غیر -در این تحقیق، جهت محاسبه تبخیر). 4(
استاندارد یعنی شرایط واقعی موجود که گیاه در دوره رشد خود با تنش 

سـامانی مـورد   -طوبتی و شوري مواجه خواهد شـد، روش هـارگریوز  ر
بنا بر توصیه فـائو در وضـعیتی کـه کمبـود آمـار      .  انتخاب قرار گرفت

تنها آمار دماي هوا و تابش خورشـیدي موجـود   (هواشناسی وجود دارد 
این روش در مقایسه با سایر روش هـاي تجربـی تخمـین نیـاز     ) است

بـر ایـن اسـاس ابتـدا داده     ). 4و3(ا می باشد آبی، باالترین دقت را دار
هاي بارش، دماي کمینه، دماي بیشینه و ساعت آفتابی تمامی ایستگاه 

جهت برآورد نیاز آبی چغندرقند در دوره پایه 1991-2010ها در دوره 
-LARSمـدل  و داده هاي شبیه سازي شـده ایـن پارامترهـا توسـط     

WG5بر مبناي سناریوهايA1B، A2 وB1   جهت محاسـبه نیـاز
به عنـوان اطالعـات هواشناسـی    2011-2030آبی این گیاه در دوره 

اطـال  (سایر داده هاي مورد نیـاز نـرم افـزار    . وارد محیط نرم افزار شد
هـاي  نیـز بـر اسـاس الگـو و روش    ) عات مربوط به خاك، آب و گیـاه 

سپس براي محاسبه بارندگی مؤثر کـه  . مدیریت کنونی تکمیل گردید
واقع جزئی از بارندگی است که در منطقه توسعه ریشـه هـا ذخیـره    در

شده و به مصرف گیاه می رسد، روش مرسوم به فائو انتخـاب شـده و   
در نهایت نیاز آبی چغندرقند در دوره پایه و نیز دو دهه آتی با اسـتفاده  

برآورد شـده  ) فروردین تا آبان(از این نرم افزار در طول دوره رشد گیاه 
).5شکل (دارهاي مربوطه ترسیم گردید و نمو
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نتایج و بحث

نتایج ارزیابی داده هاي شبیه سازي شده توسـط مـدل و   2جدول 
چنـان  . را نشان مـی دهـد  ) 1991-2010(داده هاي واقعی دوره پایه 

چه مشاهده می شود، مقدار ضریب تعیین در همه موارد از میزان قابل 
هـاي خطاسـنجی   ادیر شاخصهمچنین مق. توجهی برخوردار می باشد

سازي نیز نسبتًا پایین می باشد که مؤید انطباق قابل قبول مقادیر مدل
-LARSبنابراین، توانـایی مـدل   . شده و مشاهده شده دوره پایه است

WG5   در شبیه سازي داده به اثبات رسیده و براي تولیـد داده هـاي

.سال آتی مورد استفاده  قرار گرفت20اقلیمی
LARS-WG5نتایج حاصل از اجـراي  مـدل   4تا 1شکل هاي 

خوشبینانه، (B1و A1B،  A2را بر مبناي سه سناریوي تعریف شده 
در مقایسه با دوره پایه به ترتیـب بـراي پارامترهـاي    ) متوسط، بدبینانه

، دمـاي بیشـینه   )درجـه سـانتی گـراد   (، دماي کمینه )میلی متر(بارش 
فروردین تا (عت آفتابی در ماه هاي رشد گیاه و سا) درجه سانتی گراد(

.دهندنشان می) آبان

با استفاده از آماره هاي واسنجی) 1991-2010(در دوره پایه LARS-WG5ارزیابی مدل - 2جدول 
ساعت آفتابی دماي بیشینه دماي کمینه بارش آماره ایستگاه 

0.9945 0.9982 0.9989 0.9719 R2

0.2054تربت جام 0.4028 0.2824 2.6987 RMSE
-0.0658 0.1033 0.0533 0.4050 MBE
0.1658 0.3200 0.2533 2.1817 MAE
0.9959 0.9991 0.9994 0.9627 R2

تربت 
حیدریه

0.2416 0.3349 0.2473 5.9880 RMSE
0.1217 0.1858 0.0133 -3.3392 MBE
0.1683 0.2758 0.2133 4.2892 MAE
0.9965 0.9987 0.9991 0.9867 R2

0.1339سبزوار 0.3939 0.2675 1.8850 RMSE
0.0025 0.1667 0.0192 -0.9133 MBE
0.1092 0.3417 0.2275 1.4567 MAE
0.9968 0.9991 0.9990 0.9736 R2

0.2125سرخس 0.6338 0.3030 4.1366 RMSE
0.0933 0.5300 0.1575 -3.1617 MBE
0.1400 0.5333 0.2392 3.1617 MAE
0.9958 0.9981 0.9994 0.9684 R2

0.1601قوچان 0.4604 0.1874 4.3299 RMSE
0.0050 0.2175 -0.0075 -2.6275 MBE
0.1217 0.4025 0.1475 3.4042 MAE
0.9976 0.9993 0.9992 0.9816 R2

0.1288کاشمر 0.3049 0.2508 2.6127 RMSE
0.060 0.1225 0.0758 -1.4767 MBE
0.1033 0.2742 0.2108 1.8033 MAE
0.9942 0.9983 0.9989 0.9733 R2

0.2032گلمکان 0.4178 0.2391 2.5181 RMSE
0.0617 0.160 -0.0158 -0.9283 MBE
0.1767 0.3750 0.1925 1.9333 MAE
0.9956 0.9988 0.9996 0.9944 R2

0.1638گناباد 0.4158 0.2289 3.3976 RMSE
0.0291 0.2517 0.0817 -2.7783 MBE
0.1108 0.3317 0.1950 2.7783 MAE
0.9971 0.9984 0.9991 0.9828 R2

0.1900مشهد 0.4769 0.2507 3.0639 RMSE
0.1067 0.2833 0.0133 -2.0042 MBE
0.1550 0.3667 0.1833 2.4258 MAE
0.9893 0.9985 0.9994 0.974 R2

0.2931نیشابور 0.4375 0.2149 4.2759 RMSE
0.1167 0.2233 -0.0375 -2.6708 MBE
0.2017 0.3733 0.1925 2.8842 MAE
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بر اساس 2011-2030و دوره ) 1991-2010(مقایسه میانگین ماهانه بارش استان خراسان رضوي در دوره پایه - 1شکل 
B1و A1B، A2سه سناریوي
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بر اساس2011-2030و دوره ) 1991-2010(ین ماهانه دماي کمینه استان خراسان رضوي در دوره پایه مقایسه میانگ- 2شکل 
B1و A1B، A2سه سناریوي
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بر اساس 2011- 2030و دوره ) 1991- 2010(مقایسه میانگین ماهانه دماي بیشینه استان خراسان رضوي در دوره پایه - 3شکل 
B1و A1B، A2سه سناریوي
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بر اساس2011- 2030و دوره ) 1991-2010(مقایسه میانگین ماهانه ساعت آفتابی استان خراسان رضوي در دوره پایه - 4شکل 
B1و A1B، A2سه سناریوي
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خصوصـًا در  (هـاي بهـاره   شود که بـارش مشاهده می1در شکل 
در اغلب ایستگاه ها نسبت بـه دوره  2011-2030دوره ) فروردین ماه

در خصوص بـارش هـاي   . افزایش خواهند یافت) 1991-2010(ه پای
هـاي گـرم   در حالی کـه در مـاه  . شودپاییزه نیز روند مشابهی دیده می

به دلیل مقادیر پایین بـارش در منطقـه مـورد    ) خرداد تا شهریور(سال 
امـري طبیعـی   ) خشک و نیمه خشک(مطالعه که براي این نوع اقلیم 

تایج حاصل از سه سناریوي تغییر اقلیم با است، تفاوت محسوسی بین ن
بیشترین افزایش بارش در دو دهـه آتـی   . شوددوره پایه، مالحظه نمی

مربوط به ایستگاه مشهد بوده و در فروردین ماه رخ خواهد داد و میزان 
و A1B، A2این افزایش نسبت به دوره پایه بـر اسـاس سـناریوهاي   

B1 تنها اسـتثناي مـوارد   . باشدمیدرصد16و 21، 26به ترتیب برابر
شود که بر خالف بقیه ذکر شده در باال در ایستگاه تربت جام دیده می

هاي بهاره آن به خصوص در فـروردین مـاه   ها میزان بارششهرستان
میـزان کـاهش بـارش ایـن     . نسبت به دوره پایه کاهش خواهد یافـت 

درصد بـر  32و 11، 16ایستگاه نسبت به دوره پایه نیز به ترتیب برایر 
B1)و A1B)، A2مبناي سناریوهاي خوشبینانه، متوسط و بدبینانـه 

نشان دهنده افزایش مقادیر دمـاي کمینـه شـبیه    2شکل . خواهد بود
طبق هرسه سناریوي تغییـر اقلـیم   LARS-WG5 سازي شده با مدل

هاي دوره رشد چغندرقند و همـه  در مقایسه با دوره پایه براي تمام ماه
اگرچه چنان چه مشاهده می شود این افزایش به . باشدگاه ها میایست

توان در ایستگاه لحاظ کمی ناچیز است به طوري که حداکثر آن را می
4و برابر B1و A1Bدرصد بر مبناي سناریوهاي 5قوچان به میزان 

در مردادماه مشاهده کرد اما این نکته را نیز A2 درصد طبق سناریوي
دور داشت که در مورد دماي کمینه همـین مقـدار نـاچیز    نباید از نظر

تغییر به ویژه در اقلیم خشک و نیمه خشک استان خراسـان رضـوي،   
مبین افـزایش  2نیز همانند شکل 3شکل . بسیار قابل توجه می باشد

دماي بیشینه استان خراسان رضوي در دو دهـه آتـی طبـق هـر سـه      
مـی  1991-2010ه دوره سناریوي تغییر اقلیم تعریف شده نسـبت بـ  

حـداکثر افـزایش دمـاي    LARS-WG5بینی مـدل  طبق پیش. باشد
درصـد  3سال آینـده بـه میـزان    20بیشینه استان خراسان رضوي در 

طبق هرسه سناریو در ماه اردیبهشـت و بـراي ایسـتگاه گلمکـان رخ     
بنابراین افزایش دماي بیشینه در این دوره، کمتر از افزایش . خواهد داد

از این مطلب مـی تـوان نتیجـه گرفـت کـه      . اي کمینه خواهد بوددم
دماي متوسط هوا در دوره هاي آتـی بیشـتر تحـت    ) افزایش(تغییرات 

کـه  4با نگاهی گذرا بـر شـکل   . تأثیر افزایش دماي کمینه خواهد بود
نشان دهنده تغییرات ساعت آفتـابی دوره رشـد چغندرقنـد در شـرایط     

حاضر می باشد، مشاهده می شود کـه در  اقلیمی آینده نسبت به دوره
اغلب ایستگاه ها این تغییرات ساعات آفتابی و بعضاً در حد صفر بـوده  

هاي فروردین و اردیبهشت، استثناً در ایستگاه تربت جام و در ماه. است
میزان ساعت آفتابی در مقایسه با دوره پایه در هر سه سناریو افـزایش  

وافق کامل بـا کـاهش بارنـدگی ایـن     داشته است که این موضوع در ت
4و 1در مجموع، همپوشـانی شـکل   . ایستگاه در این دو ماه می باشد

مؤید این امر بدیهی است کـه بـا افـزایش سـاعت آفتـابی در نتیجـه       
کاهش میزان ابرناکی آسمان، میـزان بـارش کـاهش و بـرعکس آن،     

دوره رشد نیاز آبی برآورد شده چغندرقند در طول . افزایش خواهد یافت
OPTIWATدر استان خراسان رضوي با استفاده از اجراي نرم افـزار  

نشـان داده شـده   5در شکل 2011-2030براي دوره پایه و نیز دوره 
.است

20شود، نیاز آبی چغندرقند در چنان چه در این شکل مشاهده می
سال آینده در شهرستان هاي مختلف استان خراسان رضوي متفـاوت  

هاي سرخس، گنابـاد، کاشـمر و   به طوري که در شهرستان. دخواهد بو
سبزوار نیاز آبی این گیاه در دو دهه آتی درمقایسه با دوره پایـه، تغییـر   

هاي تربـت جـام و   در حالی که در ایستگاه. چشمگیري نخواهد داشت
گلمکان به ویژه از خرداد تا مهر ماه کـه منطبـق بـر دوره توسـعه تـا      

رشد گیاه اسـت، افـزایش محسوسـی در نیـاز آبـی      ابتداي دوره پایانی
-2030باالرفتن نیاز آبی ایـن گیـاه در دوره   . چغندرقند رخ خواهد داد

در شهرستان تربت جام بـه طـور   1991-2010نسبت به دوره 2011
و 18، 19به ترتیب برابـر  B1و A1B، A2متوسط طبق سناریوهاي

درصـد  17و 17، 15رابر درصد و در شهرستان گلمکان به ترتیب ب18
تـوان بـه   علت افزایش نیاز آبی گیاه در شهر تربـت جـام را مـی   . است

ایـن ایسـتگاه و افـزایش نیـاز آبـی      ) 1شکل(کاهش محسوس بارش 
را بـه  ) علـی رغـم افـزایش بـارش آن    (چغندرقند در ایستگاه گلمکان 

ایـن موضـوع   . افزایش دماي هوا به ویژه دماي بیشینه مربوط دانست
این مطلب است که صرفًا افزایش بارندگی دلیلی بر کاهش نیـاز  مبین

تعـرق تـابعی از   -آبی گیاه نیست زیرا چنـان چـه مـی دانـیم تبخیـر     
متغیرهاي مختلف از جمله سرعت بـاد، میـزان تـابش، دمـاي هـوا و      

مشـاهده  5در شـکل  . خصوصیات خاك و نوع اقلیم منطقه می باشـد 
سایر شهرستان هـاي اسـتان شـامل    شود که نیاز آبی چغندرقند در می

قوچان، نیشابور و مشهد در طول دوره میانی رشـد کـاهش یافتـه کـه     
درصد نسبت به دوره پایه، مربـوط  10بیشترین میزان کاهش با مقدار 

این موضوع نیز با توجه به افزایش میزان . به ایستگاه قوچان می باشد
.بارندگی این شهرستان قابل توجیه است

ري نتیجه گی

آب و هوا مهمترین عامل تغییرپذیري سـاالنه تولیـد محصـوالت    
امـروزه  . کشاورزي حتی در محیط هایی با عملکرد و فناوري باالسـت 

موضوع تغییر اقلیم جهانی بسیار مورد توجه دانشمندان و سیاستگذاران 
عرصه هاي بین المللی قرار گرفته است زیرا هر تغییري در آب و هوا، 

. بوط به تولید محصوالت زراعی را افزایش خواهـد داد عدم قطعیت مر
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به همین دلیل آگاهی از چگونگی وقوع این فرایند و اثرات آن بر نظام 
هاي زراعی می تواند در ارائه برنامـه هـاي جـامع بـراي مقابلـه و یـا       

در این پـژوهش بـا   . آمادگی در برابر مخاطرات حاصله، مؤثر واقع شود
مـدل گـردش عمـومی جـو     داده هـاي  نمـائی  استفاده از ریز مقیـاس  

HADCM3 توسط مدلLARS-WG5بینی تغییرات آمـاره  به پیش
پرداختـه  2011-2030هاي اقلیمی استان خراسـان رضـوي در دوره   

سپس اثرات احتمالی تغییر اقلیم بر نیازآبی چغندرقند مورد بررسی . شد
سال آینده بـا  20نتایج حاصله نشان داد که این منطقه در . قرار گرفت

پدیده گرمایش جهـانی رو بـه رو شـده و تغییـرات مشـهودي نیـز در       
الگوهاي بارش رخ خواهد داد و در اثـر ایـن عوامـل، نیـاز آبـی گیـاه       
چغندرقند در مقایسه با دوره کنونی در شهرستان هاي مختلف اسـتان  

بنابراین، مدیریت صحیح منابع آبـی در اسـتان   . دچار تغییر خواهد شد
ن رضوي به عنوان عمده ترین منطقه تولید چغندرقند در کشور، خراسا

امري کامالً ضروري بوده و همت وافر مسؤوالن اجرایی جهت اطـالع  
رسانی به کشاورزان منطقه و بهینه سـازي زمـان و میـزان آبیـاري در     

.شرایط کمبود آب آتی را می طلبد

http://www.ipcc.ch/
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Abstract
The most important part of the design and operation of the supplier systems of agricultural water requirement

is the estimating of plant water requirement. In this study by using the LARS-WG5 model, downscaled the data
of HADCM3 model according A1B, A2 and B1 scenarios that confirmed by IPCC, and was simulated monthly
amounts of precipitation, minimum temperature, maximum temperature and sunshine hours in Khorasan Razavi
province in the period 2011 - 2030. Then using OPTIWAT software, reference evapotranspiration and effective
rainfall calculated with Hargreaves- Samani and FAO method respectively and finally the water requirement of
sugar beet was estimated in monthly scale for the two next decades compared with the base period (1991-2010).
The results showed that spring and autumn precipitation in the future period will be increased in all stations
except Torbat Jam compared with the base period. Most increase of precipitation equal 26, 21 and 16 percent
based in A1B, A2 and B1 scenarios compared with the base period is owned Mashhad Station and will occur in
April. Also according simulation of LARS-WG5 model, Minimum and maximum temperatures will increase
during 2011 to 2030 and the increase of the minimum temperature is more than maximum temperature. As a
result of these changes, the water requirement of sugar beet in 20 next years in most of the city of Khorasan
Razavi province will be different compared to the current period. So that the Torbat Jam station under scenario
A1B, A2 and B1, respectively 19, 18 and 18 percent and in the Golmakan respectively 15, 17 and 17 percent,
water requirement of this plant will increase from the period of development until the beginning of the final
period of growth and in Ghuchan, Nishabur and Mashhad will decrease in the middle period of growth. The most
amounts of the reducing in water requirement equal 10 percent and belonging to Ghchan station. The results of
running OPTIWAT software also showed that in Sarakhs, Gonabad, Kashmar and Sabzevar, would not happen
perceptible change in the amount of water requirement of this plant in the next two decades compared with the
base period,.

Keywords: Downscaling, Climate change scenarios, HADCM3 model, OPTIWAT software, Water
requirement
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