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مقاله پژوهشي

بهینهسازی تقویم زراعت برنج ( )Oryza sativa L.و کشت دوم سویا ( )Glycine max L. Merrدر شرایط
تغییر اقلیم با استفاده از مدلهای دینامیکي گردش عمومي جو و مدل گیاهي DSSAT
Optimization of rice (Oryza sativa L.) and subsequent soybean
(Glycine max L. Merr) cropping calendars under the climate change conditions
using dynamical general circulation models (GCMs) and DSSAT crop model

علیرضا سیف زاده مومن سرایی 1و علی اکبر سبزی

پرور2

چکیده
سیفزاده مومن سرایي ،ع.ر .و ع.ا .سبزی پرور .0411 .بهینه سهازی قوهوی زراعه بهر ( )Oryza sativa L.و کشه دو سهویا ( )Glycine max L. Merrدر
شرایط قغییر اقلی با استفاده از مدلهای دینامیکی گردش عمومی جو و مدل گیاهی  .DSSATنشریه علوم زراعي ایران.237- 273:)4( 32 .

تغییرات اقلیمي بر عملکرد برنج به عنوان کشت اصلي در استان گیالن و سویا به عنوان کشت دوم بعد از آن ،به ارائیه مناسی تیرین
تقویم زراعي گیاهان یاد شده در دو پنجره زماني برای مقابله با ارر منفي تغییرات اقلیمي پرداخته شد .در این پژوهش بیا اسیتفاده از
اطالعات فنولوژیکي  03ساله دو رقم برنج (هاشمي و عليکاظمي) و اطالعات دو ساله دو رقم سویا (ویلیامز و هابیت) و فراسنجههای
(پارامتر) هواشناسي ریز مقیاس شده پایگاه داده  MarkSimGCMبر اساس خروجي سه مدل گردش عمیومي جیو در سیه سیناریو
واداشت تابشي ،اقدام به شبیهسازی عملکرد گیاهان یاد شده به وسیله مدل  DSSATشد .نتایج نشان داد که عملکیرد دانیه دو گییاه
نسبت به دوره مشاهدهای کاهش داشت ،به نحوی که در سناریوی  RCP8.5در دوره  3122-31کاهش عملکرد برنج رقم هاشمي تیا
 20درصد و کاهش عملکرد رقم عليکاظمي تا  32درصد برآورد شد .نتایج شبیهسازی نشان داد که با ده روز تسریع در کاشت در کلیه
سناریوها و دوره های اقلیمي آینده ،میزان عملکرد دانه باالتری نسبت به تیاری کاشیت ضاضیر ضاصیا خواهید شید .در سیناریوی
 RCP8.5در دوره  ،3122-31تغییر در تاری کاشت ،کاهش عملکرد را تا  03درصد تقلیا داد .برای گیاه سویا تاخیر در کاشت باعث
بهبود عملکرد دانه خواهد شد ،به طوریکه در تاری کاشت سوم سویا ( 03شهریور) در رقم ویلیامز ،کاهش عملکرد تا  34درصد جبران
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تغییر اقلیم و پدیده گرمایش جهاني یکي از دغدغهها و نگرانيهای اصلي جوامع انساني است .در این تحقیق ضمن بررسیي اریر

ميشود .در سویای رقم هابیت میزان بهبود عملکرد نسبت به تاری کاشت دوره ضاضر 32 ،درصد برآورد شد .بیر اسیاس نتیایج ایین
تحقیق ،تسریع در شروع زراعت برنج به سمت روزهای ابتدایي سال و تاخیر در شروع زراعت سویا ميتواند تا ضید زییادی کیاهش
عملکرد این دو گیاه در ارر تغییرات اقلیمي را جبران نماید.

قاریخ دریاف  1022/22/22 :قاریخ پذیرش1022/11/11:
 -1دا شجوی دکتری دا شکده کشاورزی دا شگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 -2استاد دا شکده کشاورزی دا شگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران (مکاقب کننده) (پس الکترو یک)swsabzi@basu.ac.ir :
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این موال مستخرج از رسال دکتری گار ده اول میباشد
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واژههای کلیدی :برنج ،تغییرات اقلیمي ،سناریوهای  ،RCPشبیهسازی عملکرد و Mark Sim-GCM

" شری علو زراعی ایران" ،جلد بیس

مقدمه

و سو  ،شماره  ،0زمستان 1022

اسهتفاده از س وزمهون ومهاری شهاخ

کههارایی مهدل،

وقوع قغییرات اقلیمی در اثر افزایش غلظه گازههای

قوافق ویلموت و جهذر میها گین مربعهات خطهای رمهال

گلخا ای در سطح کره زمین باعث بروز گرا یههایی در

شده را مورد بررسی قرار داد د .مودار این شاخ

ها در

مورد اثر منفی این قغییرات بهر قولیهد موالهوزت زراعهی

هر دو مردل واسنجی و صههو سههنجی ،در موههدوده

شده اس  .مطالعه اثهر قغییهر اقلهی بهر قولیهد موالهوزت

قاب قبولی قرار داش

ک شهاندهنهده کهارایی مناسهد

زراعی یاز ب بهروورد فراسهنج ههای (پهارامتر) اقلیمهی در

مدل برای شبی سازی شاخ

وینده دارد .ایهن برووردهها به وسهیل مهدلههای گهردش

مهیباشهد .ایلکهایی و همکهاران ( )Ilkaei et al., 2016بها

عمومی جو ( )General Circulation Model; GCMsو بهر

شبی سازی فراسنج های مه ارقها سهویا در قهاریخههای

اساس وضعی های (سهناریو) مختلهف ا جها مهیگیهرد
(2007

مختلههف کاشهه

های رشد و عملکرد بهر

بهها اسههتفاده از مههدل  ،CROPGROبهه

 .)IPCC,ارقباط تای ایهن مهدلهها بها مهدلههای

کارایی مناسد ایهن مهدل در شهبی سهازی فراسهنج ههای

شبی سازی رشد امکان پیشبینی عملکرد گیاهان زراعهی

رشههد سههویا بههر اسههاس شههاخ

هههای  ،RMSEقوافههق

را در شرایط اقلیمی وینده فراه میکند.

ویلموت و  R2اشاره کرد هد .موووهان دیگهری از جمله
چهان و همکهاران ( )Chun et al., 2016در چهین ،رای و

بر با سهطح زیهر کشه دهدود  552ههزار هکتهار،
میشود .بیشهترین سهطح زیهر کشه بهر در ایهران (21

( )Hasan and Rahman, 2019در بهنگ دش بها ارزیهابی

درصههد از سههطح زیههر کشهه کهه کشههور) مربههوط بهه

مهدل  CERES-Riceگهزارش مود ههد که ایهن مههدل در

اسهههتانهههههای گهههی ن ،ماز ههههدران و گلسهههتان اسههه

پیشبینی و شهبی سهازی رشهد و عملکهرد بهر کهارایی

 .)Agriculturalتهههای

مطلوبی دارد .با ایهن وجهود غالهد ایهن قوویوهات روی

پژوهشهای ا جا شده شان دهنده کاهش عملکرد بر

ارزیابی روشههای مهدیری

زراعهی در شهرایط داضهر

بر اثر قغییرات و و هوایی در مناطق شهمال ایهران اسه

بوده و ارقباط تای مدلهای گردش عمومی با مدلهای

(Statistics of Crops, 2020

(2018

 .)Ramezanpour,جه قامین یاز کشهور بها قکیه

بر منابع داخلی ،بهین سازی زراع بر  ،به خالهو

گیاهی مغفول ما ده اس

در

و دتی در معدود پژوهشهای

ا جها شهده ،ارزیهابی قوههوی زراعهی به عنهوان یکههی از
مه قرین راهکارهای سازگاری موابل با قغییرات اقلیمهی

شرایط قغییرات اقلیمی وینده ضروری اس .
قاکنون قوویوات زیادی در باره شهبی سهازی مراده

در ظهههر گرفتهه شهههده اسهه  .مومهههدی و همکهههاران

گیاهان زراعی از جمل بهر و سهویا در داخه

 )Mohammadiدر یهههک قوویهههق بههها

زراع

وخههارج از کشههور ا جهها شههده اسه

(et al., 2015

عملکهرد مناسههد مهدلهههای شههبی سهازی گیههاهی اسه .

در سواد جنوبی دریهای خهزر از تهای مهدل گهردش

علی ژاد و همکهاران ( )Alinejad et al., 2017بها مطالعه

عمومی جو  ECHAM5در س سناریو  a2 ،a1bو  b1بهرای

کارایی مدل  CERES-Riceدر پیشبینی مولف های بی ن

افههقهههای وینههده ( 2211-2202و  )2200-2205بههرای

بههر و پ هیشبین هی سههریع و

استفاده کرد هد .تهای شهان داد که در

یتههرو ن در فال ه کش ه

شهرستان رش

کهه هزینهه اثههرات قغییههرات مههدیریتی و سههاختاری بههر

کلی سناریوها دداق دما ( 2/2-2/2درج سا تیگهراد)

سیست های کشهاورزی با استفاده از ایهن مهدل ،عملکهرد

و دداکثر دما ( 1/0-2/0درجه سها تیگهراد) و کهاهش

مههدل  DSSATدر دوره واسههنجی و صههو سههنجی بههها

درصهد در طهول فاله رشهد)

مودار بار دگی (قا هفه
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ک ه شههان دهنههده

شبی سازی قولید بر در شرایط قغییهرات و و ههوایی
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دومین گیاه زراعی مه پس از گنهد در ایهران موسهو

همکاران ( )Ray et al., 2018در هند و دسهن و ردمهان

"بهین سازی قووی زراع بر  ،...سیف زاده مومن سرایی و سبزی پرور"052-022 ،1022 ،

علیههرغ ا جهها قوویوههات متعههدد در بههاره ارزیههابی

افزایش داشتند .بر این اساس و با استفاده از مدل گیاهی
 ، DSSATکاهش عملکرد بر رقه هاشهمی  20قها 22

قابلی

درصههد شههبی سههازی شههد .بههونویچههای و همکههاران

هوایی وینده بر عملکرد بر  ،قهاکنون قوویوهی در بهاره

( )Boonwichai et al., 2019عملکهرد دا ه و سهازگاری

دو پس

بالووه بر

در شهیوهههای مختلهف مهدیری

مهدلهای گیهاهی و ارزیهابی اثهر قغییهرات و و

قعیین مناسدقرین قووی زراع

مزرعه در

بر و کش

از ون از طریههق ارقبههاط دادن زراعهه
گیاه دو پس از برداش

اصههلی بههر و

ون ،ا جا شده اسه .

شههرایط قغییههرات و و هههوایی در دوضهه رودخا هه

زراع

سو گ قایلند را ارزیابی مود هد .و هها دو سهناریو قغییهر

قوویق داضر با هدف پر کردن خ ء موجهود (بها قوجه

و و هوایی  RCP4.5و  RCP8.5را بها اسهتفاده از مهدل

ب ه اینک ه کش ه

 DSSATبههرای شههبی سههازی عملکههرد بههر و ارزیههابی

اساسی برای هم مناطق مستعد شالیکاری اسه ) و ارائه

قغییرات و و هوایی بر عملکرد را مهورد اسهتفاده قهرار

قوصهی هههای علمهی مناسههد بههرای سیاسههتگزاران جهه

داد د .راهبردهای سازگاری مهورد مطالعه ونهها شهام

ا تخا راهبهرد مناسهد اجهرا شهد .در ایهن پهژوهش در

قغییر در قاریخ مالرف کود ،قغییر در میزان کود و قغییر

مردل اول اثر قغییرات اقلیمی در افق وینده بهر عملکهرد

شهان داد که قغییهر در قهاریخ

مههورد بررسههی قههرار

ر ی وبیاری بهود .تهای

دو بعههد از زراع ه

گیههاه بههر و سههویا در شهههر رشه
و در مردله دو سهب

به قعیهین مناسهدقهرین

بهر و کشه

دو پهس از ون و میهزان

عملکرد بر در سناریوی  RCP4.5بهرای دهه  2212را

قوهوی زراعه

 12و  1درصد افهزایش دههد .ونهها عنهوان مود هد که

اثربخشی ون اقدا شد.

امکان اقدامات سازگاری قا دد زیادی ب منهابع موجهود
مواد و روشها

و طرز فکر کشاورزان بستگی داشهت و قوویهق بیشهتر در

منطوه مههورد مطالعه شهرسههتان رشه

کشف قرکیبهی از راهبردههای سهازگاری و بر امه ههای

اسه

که از

ضروری اس  .و سهر و همکهاران ()Anser et al., 2020

بر

در اغلد واط کشور میباشد .شهرستان رشه

پژوهشی با عنوان مدلسهازی راهبردههای سهازگاری در

 0۴درج و  00دقیو طول شرقی و  02درج و  10دقیو

برابر اثر قغییرات اقلیمی در سیست قولیهد گنهد و بهر

عرض شمالی واقع شده و دارای و و ههوای معتهدل و

در پاکستان ا جا داد د .ونهها بها اسهتفاده از پهن مهدل

مرطو و شهب مدیترا ه ای اسه  .اط عهات هواشناسهی

گهههردش عمهههومی جهههو در دو سهههناریوی  RCP8.5و

منطو مورد مطالعه در دوره پایه ( )1۴۴0-2211شهام

 ،RCP4.5با استفاده از مدل شبی سازی  ،DSSATمزایای

بیشین و کمین دمای روزا هوا ،موهدار بهارش روزا ه و

روشهای سازگاری با قغییهرات اقلیمهی وینهده را مهورد

موهههدار قهههابش روزا ه ه از با هههک اط عهههاقی سهههازمان

بررسههی قههرار داد ههد .تههای شههان داد ک ه بههدون ا جهها

هواشناسی کشور بهرای ایسهتگاه هواشناسهی کشهاورزی

در

اقدامات سازگاری از جمل افزایش قراک بوق  ،اسهتفاده

شهر رش

از ارقا اص ح شده و افزایش مالرف کود یترو ن ،بهر

زراعههی شههام قههاریخ کاشه  ،عمههق کاشه  ،فاصههل و

اقتالادی خا وارهای قولیدکننهده اثهر منفهی

ردیههفهههای کاش ه  ،قههراک بوق ه  ،کههوددهی،

سود خال

جه ه

داشت و استفاده از مجموع اقدامات سازگاری میقوا هد

وبیههاری ،بوایههای گیههاهی ،ههوع خهها ورزی و قههاریخ

قا  01درصد از ایهن اثهر منفهی را جبهران مایهد و باعهث
بهبود وضعی

معیش

و امنی

دریاف شد .اط عهات مربهوط به مهدیری

برداشهه

غذایی در منطو شود.

بههوده و اط عههات فنولههو یکی دوازده سههال

( 1011-10۴2و  )10۴2-10۴0دو رق بر متوسطرس
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مدیریتی برای موابل با اثرات سوء قغییرات و و هوایی

لواظ و و هوایی قاب قعمی ب منهاطق مسهتعد کشه
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مالرف کود و قغییر در میهزان مالهرف کهود مهیقوا نهد

گرف

بههر دغدغ ه ای

" شری علو زراعی ایران" ،جلد بیس

و متداول علیکاظمی و هاشمی شهام قهاریخ گلهدهی،

موههدار بوایههای گیههاه قبلههی و همچنههین ههوع و عمههق

قههاریخ رسههیدگی فیزیولههو یکی ،عملکههرد دا هه  ،وزن

خا ورزی در کش

هزاردا ه و قعههداد دا ه در خوش ه و اط عههات دو سههال
( )10۴1-10۴2گیاه دو بعد از برداش
سههههویای ویلیههههامز و هابیههه

و اثر کش

بهر (دو رقه

 022ههزار هکتهار اراضهی شهالیزاری کشهور 252 ،هههزار

سطح برگ در مردل رسیدگی فیزیولو یکی ،عملکهرد

هکتار ون زیرکش

دا ه  ،وزن هزاردا ه  ،قعههداد دا ه در غ ه ف همههراه بهها

بهه زراعهه

(جههدول  ،)1از تههای وزمههایشهههای

کشهه

شهبی سهازی

بر رق هاشمی و  52هزار هکتهار

بههر رقهه علههیکههاظمی اختالهها

(et al., 2015

میدا ی اجرا شده در دا شگاه گی ن و موسس قوویوهات
بر کشور -رش  ،دریاف

بهههر

استان گی ن را رق هاشمی قشکی میدهد و از دهدود

قهوده ،شهاخ

شهد د .جهه

اول بر ون را شبی سازی کرد .زراعه ارقها

دهههال داضهههر  22درصهههد سهههطح زیهههر کشه ه

متوسطرس) شهام قهاریخ گلهدهی ،قهاریخ دا ه بنهدی،

اط عههات خهها

دو  ،میقوان شرایط کشه

دو

بر هاشمی و علیکاظمی در منطو متداول بهوده و در

بههه قرقیههههد زودرس و

قاریخ رسهیدگی فیزیولهو یکی ،زیسه

و سو  ،شماره  ،0زمستان 1022

دارد

 .)Rezaeiدلیه ا تخها سهویا به عنهوان

کش

دو پس از بر در میان سایر گیاهان مرسو این

اس

ک سویا کاربردی گسترده در قغذیه ا سهان ،دا و

دو  ،در بخههش بوایههای گیههاهی کهه یکههی از

طیور دارد و ب دلی قنوع تیکی و سههازگاری وسههیع،

اط عات ورودی ب مدل  DSSATاس  ،بها وارد کهردن

شهده و

قبلی ،قاریخ کاشه

و برداشه

در بین دا ه های روغنی ،موا اول قولید در جههان را به

و وع موالهول

گیهاه قبلهی ،میهزان و

وبی هاری و میههزان مالههرف کههود در زراع ه

خههود اختالههها

قبل هی ،وزن

داده اسههه  .پیشههین کاش ه

سههویا در

منطوهه وجههود داشههت و از ارزش اقتالههادی خههوبی یههز
برخوردار اس

ریش گیاه قبلی ،وع (ریش  ،غده ،ساق  ،برگ یا غیره) و

جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خا

(.)Alizadeh et al., 2018

مو اجرای وزمایش

Table 1. Physical and chemical properties of the soil at the experiment site

مهههدلههههای بهههزرگ مویهههاس گهههردش عمهههومی

مههدلهههای گههردش عمههومی جههو قابلیهه زز بههرای

جهههو ،معتبرقهههرین ابهههزار بهههرای شهههبی سهههازی شهههرایط

مویههاس مولههی را دار ههد ،بههرای اسههتفاده کههاربردی

اقلیمههی وینههده هسههتند .بهها قوجهه بهه اینکهه خروجههی

از خروجی این مدلها یاز ب اجرای فراینهد ریزمویهاس
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عمق خا
60-80
61
34
5
29.5
17.0
0.52
6.1
1.2
8.3
0.67
195
2.9

)Soil depth (cm
0-20
20-40 40-60
44
47
49
39
42
42
17
11
9
26.5
26.7
28.3
15.7
15.8
16.0
0.78
0.75
0.52
7.7
7.0
6.9
1.2
1.3
1.3
30.8
11.4
10.4
1.54
0.76
0.63
176
161
147
7.3
3.2
2.3

ویژگیهای خا
رس
سیل
لو )
رطوب ظرفی زراعی
رطوب وط پژمردگی
هدای الکتریکی
اسیدیت
جر مخالو ظاهری
هدای هیدرولیکی اشباع
کربن ولی
پتاسی قاب جذ
فسفر قاب جذ

Soil properties
)Clay (%
)Silt (%
)Loam (%
)Ɵfc (%
)Ɵpwp (%
)EC (dS.m-1
pH
)Bulk density (g.cm-3
)Hydraulic conductivity (cm.day-1
)Organic carbon (%
)K (ava.) (mg.kg-1
)P (ava.) (mg.kg-1
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اط عاقی از کش

اول ما ند وع کش

در دامن وسیعی از عرضهای جغرافیایی کشه

"بهین سازی قووی زراع بر  ،...سیف زاده مومن سرایی و سبزی پرور"052-022 ،1022 ،

مهایی اسه  .به همهین منظهور بههرای شهبی سهازی اقلههی

سههناریو واداش ه

دوره وینده از دادهههای ریهز مویهاس شهده پایگهاه داده

سناریوهای خوشبینا  ،واقهع بینا ه و بدبینا ه ) ،اسهتفاده

مهدل AOGCM

شهههد .پایگهههاه  MarkSimGCMجهههزء گهههروه مشهههورقی

 MarkSimGCMبر اساس خروجهی سه

قوویوههات بههینالمللههی کشههاورزی ) (CGIARو بر امهه

)(Atmosphere-Ocean General Circulation Model

قوویوههاقی قغییههر اقلههی  ،کشههاورزی و امنیهه

)(HadGEM2-ES, CSIRO-Mk3-6-0, GFDL-ESM2M

ک اط عات ونها در جدول  2ارائ شده اس
جدول  -2اط

قابشههی (2.6, 4.5, 8.5

 RCPمتنههاظر

و در سه

غههذایی

) (CCAFSمیباشد (.)Duko et al., 2018

عات مدلهای گردش عمومی جوی -اقیا وسی )(Ishida et al., 2017

Table 2. Information of Atmospheric-Ocean General Circulation Models
قدرت قفکیک مدل
)˚( Model resolution
1.25° × 1.875°
1.875° × 1.875°
2° × 2.5°

موسس ارائ دهنده مدل
Model Provider Institute
مرکز مطالعات مویطی جها ی هدلی ،ا گلستان
Hadley Centre Global Environment Model, UK
مرکز قغییرات و و هوایی کوئینزلند ،استرالیا
Queensland Centre for Climate Change Studies, Australia
وزمایشگاه ئوفیزیک و دینامیک شارهها ،ومریکا
Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL), USA

در قوویق داضر از ویهههرایش  0.2مههههدل DSSAT

مدل گردش عمومی جوی -اقیا وسی
Atmosphere-Ocean General Circulation Model
HadGEM2-ES
CSIRO-Mk3-6-0
GFDL-ESM2M

در مردل واسنجی ،جه

ارزیابی عملکرد مدلهها (هه

ک با یکدیگر کار میکنند .مدل

های وماری R2, D, RMSE, NRMSE

بر ام های مستو اس

شههبی سههازی گیاهههان زراعههی از جملهه

 )DSSATشاخ

CERES-Rice

با استفاده از روابط  1قا  0مواسب شد د .موهدار ضهرید

) و CROPGRO

قعیین (رابط  )1برای موایس فراسهنج شهبی سهازی شهده

(جه ه

شههبی سههازی رشههد گیههاه بههر

(جه

شبی سازی رشد گیاه سهویا) در هسهت مواسهباقی

قوسط مدلها و موادیر واقعی ثب
(رابط )1

شده ،مواسب شد.

[ n ( S  S )(O  O)]2
R 2  n i 1 i 2 n i
 i 1 ( S i  S )  i 1 (Oi  O)]2

ایهن هر افهزار قهرار دار ههد .در مهدل  DSSATضهراید
واسنجی مهدل ،بها وارد کهردن اط عهات ورودی

قا یک اس  .معیار ضرید قعیهین به قنههایی مهیقوا هد

مکهههها ی ،اط عههههات

بیا گر عملکرد یک مهدل در شهبی سهازی دادههها باشهد،

هواشناسی ،خاکشناسهی ،مهدیری زراعههی و اط عهات

زیرا دازت زیادی وجود دار د ک دادههای شبی سهازی

فنولو یکی گیهاه به مهدل  DSSATو اسهتفاده از افزو ه

شههده بخههوبی الگههوی رفتههاری دادههههای مشههاهداقی را

 GENCALCدر داخه مههدل ،اصه ح ضههراید تیکههی

بههروورد مههیکنههد ،دردههالی ک ه اخههت ف زی هادی ب هین

پیش فرض داخ مدل ا جا شد .در واقهع پهس از ثبه

دادههههههههههههههههههههههههههههههههههای

اط عات ورودی ب مدل ،افزو  GENCALCبا سهعی و

شههبی سههازی شههده و مشههاهداقی وجههود دارد ،بنههابراین از

خطا ب صورت خودکار اقدا ب اص ح ضراید تیکی

معیارهههای دیگههری ک ه بی ها گر وضههعی اخههت ف ب هین

پیش فرض می ماید قا دداکثر ا طباق بین خروجی مدل

دادههههای شههبی سههازی شههده و مشههاهده شههده اسهه ،

و اط عههات فنولههو یکی ورودی ب ه مههدل ا جهها شههود.

استفاده مهیشهود .بهرای ایهن منظهور از شهاخ

قوافهق

ضراید اص ح شده قنها برای رق گیاهی مورد ظهر در

ویلمههوت (رابطهه  )2و ریشهه میهها گین مربعههات خطهها

منطو مورد مطالع اس  .بعد از اص ح ضراید تیکهی

عنههوان دو معی هار معتبههر در کنههار R2

جه

ذکههر شههده شههههام موقعیهههه

(رابط ه  )0ی هز ب ه
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تیکی ب صورت پیش فرض برای گیاهان قهرار دار هد.

در این رابط ضرید قعیین ) (R2موهداری بهین صهفر
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اسهههتفاده شد .این بست ر افزاری شهام مجموعه ای از

مههدلهههای گههردش عمههومی جههو و ههه مههدل گیههاهی

" شری علو زراعی ایران" ،جلد بیس

استفاده شد (.)Ghorbani Dashtaki et al., 2009
(رابط )2







عوام جلوگیری شود .تای شبی سازی شان داده اسه


 in1 ( S i  Oi ) 2

D 1  
n
2
)   i 1 ( S i  O  Oi  O


برای جبران کاهش عملکرد گیاهان زراعی اس  .بهرای

RMSE 

که در وزمههایش داضههر 22

1 n
 i 1 ( S i  S ) 2
n

(رابط )0

ک قغییر قاریخ کاش

اردیبهش

 02مههی و  ۴وئههن) و  22 ،12و  02روز قبهه از قههاریخ

ک

کاش

مودار یک شان دهنده بهترین برازش مهیباشهد .موهادیر

ووری ) ک با ع مه

 1برازش مطلو و بیشهتر از  12بهرازش ضهعیف اسه
موههدار RMSE

سازگاری استفاده شد د .برای کاش
برداش

ون بین دو متغیر با واددهای متفاوت (مث دما بر دسد

سپتامبر) ب عنوان وخهرین قهاریخ کاشه

مدلهای مختلف مناسد خواهد بود.
(رابط )0

RMSE
NRMSE 
Oi ,max  Oi ,min
 NRMSEزیر  12درصد ،شان

گرفت ه شههد .قههاریخ کاش ه

سهویا در ظهر

دو ( 22( )D2مههرداد – 11

وگوس ) دد فاص بین قهاریخ کاشه

اول و سهو در

ظر گرفت شد.

دهنهههده دقیه هق بهههودن مهههدل12-22 ،درصهههد مناسهههد
متوسههط و بههیش

نتایج و بحث

از  02درصهههد شههها ضهههعیف بهههودن مهههدل اسههه

موادیر شاخ

( .)Bannayan and Hoogenboom, 2009بعد از ا تخها

های وماری داص از موایس برو داد

س مدل گردش عمومی جو سب

ههای

ب دادههای مشهاهده-

ای در دوره پای ه  221۴-2212در جههدول  0ارائ ه شههده

وماری مورد بررسی ،از دادههای خروجی ون ک همهان

اس  .ارزیابی دادههای دوره مشتر

به عنهوان ورودی جهه

( )2212-221۴بها

چههار وزمههون ومهاری  R2 ،NRMSE ،RMSEو D

اجرای مدل گیاهی  DSSATاستفاده شد.

شههان

داد کههه دادهههههای مهههدلسهههازی شهههده پایگهههاه داده

قغییر در فراسنج های هواشناسی اقلی وینده از جمل

 MarkSimGCMبروورد بسهیار مناسهبی داشهت و ا طبهاق

افزایش دما بیشترین سه را در کاهش عملکرد گیاههان

قاب قبولی با دادههای مشاهدهای دارد .تای ارائه شهده

زراعههی دارد ،بنههابراین راهکارهههای سههازگاری بهها ایههن

در جدول  1شان میدهد ک هم مهدلهها (به اسهتثنای

شرایط باید ب ووی ا تخها شهو د که اثهر منفهی ایهن

مدل  CSIROدر فراسنج بارش) تای مناسهبی از لوهاظ
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فراسنج های هواشناسی اسه

سو ( )D3به وهوی قعیهین شهد

پایههان برسههد ،بهه همههین منظههور قههاریخ  15شهههریور (0

رمال شده ( )NRMSEمی امند .این معیار بهرای موایسه

مناسدقرین مدل گردش عمومی براساس شهاخ

بر ( 21قیهر – 1۴

قا قب از فرا رسیدن دوره یخبنهدان ،دوره رشهد گیهاه به

کهرده و ون را RMSE

بههودن مههدل 22-02 ،درصههد دقهه

در ظر گرفت شد .قاریخ

] [ Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2022-06-25

جوزی) .قاریخ کاش

خواهد بود ،بنابراین مطابق رابط  0موهدار  RMSEرا به

زز ب ذکر اس

بر س قاریخ کاش

ارقا سویا بعهد از

اول ( ،)D1یک هفت بعد از برداش

درج سا تیگراد با بارش بهر دسهد میلهیمتهر) صهویح

ک

" "+و " "-در شهک ههای  0و 0

بخش تای شان داده شدها د ،برای سهنجش ایهن روش

متناسد با وادد ا دازهگیری متغیر اس  ،موایسه موهدار

دامن دادههای متغیر وابست قوسی

داضر (ب قرقید متنهاظر بها  12اردیبهشه  01 ،و

 21فههروردین ،معههادل بهها  02ووریهه  22 ،ووریهه و 12

 RMSEکمتر از  5شان دهنده برازش خو مهدل ،زیهر
(2007

داضر (ب قرقیهد

متناظر با  02اردیبهش  ۴ ،و  1۴خرداد ،معهادل  22مهی،

 :میها گین که دادهههای شههبی سهازی شهده هسههتند .در

 .)Steiger,بهها قوج ه ب ه ای هن ک ه

( 12می) در ظر گرفت شده اسه  ،سه دوره

 22 ،12و  02روز بعد از قاریخ کاش

مشاهدهای (واقعی) : ،میا گین ک دادههای مشاهدهای
قوافق ویلموت موادیر بین صفر قا یک اس

یکی از راهکارهای مؤثر و سهاده

ایهن منظههور قههاریخ کاشه

 Siو  i :Oiامین داده شبی سهازی شهده قوسهط مهدل و

شاخ

و سو  ،شماره  ،0زمستان 1022

"بهین سازی قووی زراع بر  ،...سیف زاده مومن سرایی و سبزی پرور"052-022 ،1022 ،

مهوارد موهادیر R2

دههداکثر بهها موههدار  R2=0.72و  D=0.88عملکههرد بسههیار

بهههیش از  2/0و موهههادیر  RMSEکمتهههر از  12و موهههدار

مناسبی مشاهده شد .مودار  RMSEبا موهداری کهوچکتر

 NRMSEکمتر از  12درصد بود هد .در میهان مهدلههای

از  12یههز شههان از بههرازش مطلههو مههدل دارد .بههرای

مورد مطالع  ،مهدل  HADGEM2عملکهرد مناسهدقهری

 HADGEM2با موهدار R2=0.69

خطا داشتند ،بطوریک قوریبها در کلیه

سب

فراسنج بارش یز مدل

ب سایر مدلهای دینهامیکی داشه  ،بطوریکه در

فراسههنج دمههای دههداق

و  D=0.67و موههدار  RMSEبهها موههداری کوچههکقههر

بهها موههدار  R2=0.7و D=0.91

عملکرد بسیار مناسبی داش

از سههایر مههدلههها مطلههو قههرین عملکههرد را سههب

(موادیر  R2و  Dهر قدر به

به

مدلهای  CSIROو  GFDLداش  .به همهین منظهور از

 1زدیههکقههر باشههند ،شههان دهنههده عملکههرد مناسههدقههر

خروجی دادهههای مهدل  HADGEM2بهرای ادامه کهار

اس ) .موهدار  RMSEبها موهداری کوچهکقهر از  5یهز

استفاده شد.

شان از برازش خو مهدل داشه  .در فراسهنج دمهای
جدول  -0تای شاخ

های وماری مدلهای گردش عمومی سب

ب دادههای مشاهده شده ( 101۴قا )10۴1

Table 3. Results of statistical measures of the General Circulation Models, compared against
)the observed data (2010-2019

بهها اسههتفاده از اط عههات فنولههو یکی و دادههههای

دمای دداق
)TMin (˚C

دمای دداکثر
)TMax (˚C

قابش ک روزا
)Radiation (Mj.m-2.day-1

بارش
)Rainfall (mm

تیکی در این پن سال استفاده شد .در جدول  0موادیر

مشاهدهای پن سهال زراعهی ( 1012قها  )1010اقهدا به

ضراید تیکی داصل بهرای دو رقه بهر ارائه شهده

واسههنجی مههدل  DSSATبههرای ارقهها بههر شههد .بعههد از

اس  .واسنجی مدل  DSSATو مواسب ضراید تیکهی

ووردن ضراید تیکی هر دو رق در

برای ارقها سهویا در سهال زراعهی  10۴1یهز ا جها شهد

واسنجی و بدس

سالهای مورد اشاره برای ادام کار از میا گین ضهراید

جدول  -0ضراید تیکی اص ح شده برای ارقا بر ب وسیل افزو

 GENCALCمدل DSSAT

Table 4. Modified genetic coefficients of the rice cultivars, derived by GENCALC of DSSAT
Rice cultivars
 P1 (˚Cday) P2R (˚Cday) P2O (hr) P5 (˚Cday) G1 G2 (g) G3 G4ارقا بر
Hashemi
هاشمی
318
23
13
366
55 0.0265 1
1
علی کاظمی Alikazemi
351
29
13.5
353
62 0.0258 1
1
 :P1دوره دمایی در مردل رویشی گیاه :P2O ،دوره وری ک در ون دداکثر مو گیاه ا جا میشود :P2R ،دوره وری در شهروع خوشه دههی :P5 ،دوره پرشهدن دا ه :G1 ،
دداکثر پتا سی قعداد خوش چ  :G2 ،وزن قک دا در شرایط مطلو رشد :G3 ،ضرید جوا ز ی در شرایط مطلو رشد :G4 ،ضرید قوم ب دما
P1: Thermal period at the basic vegetative phase of plant, P 2O: Critical photoperiod for maximum plant development, P2R:
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HadGEM2-ES
0.70
0.91
4.60
11.3
0.72
0.88
5.62
4.2
0.72
0.61
9.81
3.4
0.69
0.67
8.92
6.5

GFDL-ESM2M
0.69
0.90
4.70
12.7
0.71
0.88
5.67
5.3
0.61
0.60
9.93
9.1
0.61
0.60
9.95
7.1

CSIRO-Mk3-6-0
0.70
0.91
4.67
12.4
0.72
0.88
5.64
14
0.63
0.61
9.94
6.2
0.58
0.29
12.87
9

R2
D
RMSE
)NRMSE (%
R2
D
RMSE
)NRMSE (%
R2
D
RMSE
)NRMSE (%
R2
D
RMSE
)NRMSE (%

1022  زمستان،0  شماره، و سو

 جلد بیس،"" شری علو زراعی ایران

Photoperiod at the panicle initiation, P5: Grain filling duration, G1: Potential number of spikelet, G2: Single grain weight at
ideal growth condition, G3: Coefficient of germination at ideal growth condition, G4: Coefficient of temperature tolerance

DSSAT  مدلGENCALC

 ضراید تیکی اص ح شده برای ارقا سویا ب وسیل افزو-5 جدول

[ DOR: 20.1001.1.15625540.1400.23.4.5.5 ]
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Table 5. Modified Genetic coefficients of the soybean cultivars, derived by GENCALC of DSSAT
ارقا سویا
Soybean cultivars
ویلیامز
هابی
ضراید تیکی
Williams Hobbit
Genetic coefficients
13.5
14.3
CSDL (hour)*
0.295
0.288
PPSEN (1.hour-1)
18.9
23
EM-FL (photothermal days)
6
7
FL-SH (photothermal days)
13.5
13
FL-SD (photothermal days)
31.3
30.7
SD-PM (photothermal days)
26
24
FL-LF (photothermal days)
1.03
1.03
LFMAX (mg CO2.m-2)
375
400
SLAVR (cm2.g-1)
200
195
SIZLF (cm2)
1
1
XFRT
0.21
0.19
WTPSD (g)
20
23
SFDUR (photothermal days)
2.3
2.2
SDPDV
10
12
PODUR (photothermal days)
 فاصل زما ی بین:EM-FL ، شید پاسخ سبی گیاه ب مو در دوره وری:PPSEN ، طول روز کوقاه ک در ون رشد زایشی گیاه بدون اثر طول روز ا جا میشود: CSDL*
 فاصل زما ی بهین قشهکی:SD-PM ،  فاصل زما ی بین اولین گ و اولین دا:FL-SD ، فاصل زما ی بین ظهور اولین گ و اولین غ ف:FL-SH ،ظهور گیاهچ قا گلدهی
، درج سا تیگهراد02  دداکثر سرع فتوسنتز در دمای:LFMAX ، فاصل زما ی بین ظهور اولین گ و گسترش هایی برگ:FL-LF ،اولین دا و رسیدگی فیزیولو یکی
 دداکثر کسری از رشد روزا گیاه که قوسهی بهر دا ه به اضهاف:XFRT ،  دداکثر ا دازه برگ کام:SIZLF ، شاخ سطح برگ در شرایط استا دارد رشد:SLAVR
 متوسط قعداد دا ه در غه ف در شهرایط:SDPDV ، مدت زمان پرشدن دا در غ ف در شرایط استا دارد رشد:SFDUR ،  دداکثر وزن دا:WTPSD ،غ ف میشود
 مدت زمان زز برای رسیدن گیاه ب قعداد هایی غ ف در شرایط استا دارد رشد:PODUR استا دارد رشد و
CSDL: Critical Short Day Length below that reproductive development progresses with no daylength effect, PPSEN: Slope
of the relative response of development to photoperiod, EM-FL: Time between seedling emergence and flowering, FL-SH:
Time between first flower emergence and first pod, FL-SD: Time between first flower emergence and first seed, SD-PM:
Time between first seed formation and physiological maturity, FL-LF: Time between first flower emergence and final leaf
expansion, LFMAX: Maximum leaf photosynthesis rate at 30 oC, SLAVR: Leaf area index at standard growth condition,
SIZLF: Maximum size of fully expanded leaf, XFRT: Maximum fraction of daily plant growth that partitioned to seed + pod,
WTPSD: Maximum weight of seed, SFDUR: Seed filling duration in pod at standard growth condition, SDPDV: Mean
number of seed per pod at standard growth condition, PODUR: Time required to reach final number of pods at standard
growth condition

 درصد و برای رق1/0  برای بر رق هاشمیNRMSE

سهنجی در هفه

 بهرای دوره صهوDSSAT مدل

 برای رقR2  درصد) و12  درصد (زیر۴/2 علیکاظمی

) برای بر و سهال10۴0-۴2  و1015-1۴( سال زراعی

 ( زدیک به2/۴2  و برای رق علیکاظمی2/۴0 هاشمی

 ارزیهابی عملکهرد. اجهرا شهد، بهرای سهویا10۴2 زراعی

 برای رق هاشهمی و علهیکهاظمی2/۴1  با مودارD ) و1

مشاهدهای و مدلسازی شده در سالهای یاد شده شهان

 شان دهنده عملکرد خو مدل،)1  ( زدیک ب2/۴۴ با

 موهادیر.)0 دهنده عملکرد مناسد مدل میباشد (جدول

 به همهین قرقیهد بهرای ارقها. در بروورد عملکرد اس

عملکرد مشاهدهای و مدلسازی دو رق بر و دو رقه

سویا در کش

RMSE , NRMSE , D , R2 سویا با چههار معیهار ومهاری

 درصهد5/0  درصد بهرای رقه ویلیهامز و2/0 ،NRMSE

 تههای شههان داد که مههدل. مههورد ارزیههابی قههرار گرفه

2/۴0  برای ویلیهامز و2/۴2 ،R2  موادیر، برای رق هابی

 عملکههرد مطلههوبی در مههدلسههازی عملکههردDSSAT

دو یهز وزمهونههای ومهاری بها موهادیر

2/۴2  بههرای ویلیههامز و2/۴۴ ،D و موههادیر

بههرای هابی ه

 بطوریک ه میهها گین ک ه، گیاهههان مههورد مطالع ه داش ه
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برای هابی

 DSSATدر بروورد عملکرد اس .
شان دهنده عملکرد مناسد و مطلو مهدل
جدول  -0شاخ های وماری در دوره صو سنجی برای ارقا بر و سویا
Table 6. Statistical measures within the validation periods for rice and soybean cultivars

R2

D

)NRMSE (%

)RMSE (kg.ha-1

عملکرد دا
)Yield (kg.ha-1
مشاهده شده
شبی سازی شده
Observational
Simulation

0.93

0.98

8.3

114.0

4034.1

3952.4

0.97

0.99

9.7

191.9

4507.7

4549.8

0.92

0.97

7.3

35.9

3419.0

3350.0

0.94

0.98

5.4

30.4

3456.0

3400.0

رق
Cultivar
هاشمی
Hashemi
علیکاظمی
Alikazemi
ویلیامز
Williams
هابی
Hobbit

گیاه زراعی
Crop
بر
Rice

سویا
Soybean

بعههد از اجهههرای مهههدل  DSSATدر دو دوره وینهههده

گیاهان مورد مطالع از رو د افزایشی دما در سهناریوها و

زدیههک ( )2221 -2205و وینههده دور ()2200 -2252

دورههای مورد بررسهی قبعیه

و در ههر دوره و

در س سناریوی مورد بررسی ،موهدار عملکهرد در دوره

سناریویی ک افزایش دمای شدیدقری داش  ،به همهان
سب

وینده در کنار دوره مشاهدهای برای ارقا بر در شک

کاهش عملکرد بیشتری یز داص شد .کهوچکی

الههیری )and Nassiri, 2016

 (Koochekiگههزارش

ب دوره مشاهدهای بر

داد د ک افهزایش دمها بها کهاهش طهول دوره رسهیدگی

دسد درصد در شک های  1و  2ارائه شهده اسه  .در

(کاش قا برداش ) و در طهول دوره پهر شهدن دا ه در

سناریو بدبینا  RCP8.5در دوره  2200-52قا  01درصد

گیاهان زراعی ،عام اصلی کهاهش عملکهرد مهیباشهد.

کههاهش عملکههرد در بههر رق ه هاشههمی و  20درصههد

قجزی رگرسهیون شهان داد که عملکهرد گیاههان

کاهش عملکرد در بر رق علیکاظمی سب

تای

ب دوره

مورد ارزیابی ب ازای هر یک درج سا تیگراد افهزایش

مشاهدهای پیشبینی شد .هما طور که ا تظهار مهیرفه ،

دما در طی ک دوره رشد ،بین  ۴قها  12درصهد کهاهش

در دوره وینههده دور ( )2200 -2252بهه دلیهه افههزایش

دیاکسهید کهربن و به قبهع ون

دههدود  2/2درجهه سهها تیگههراد دمهها سههب

مییابد و افزایش غلظ

افزایش فتوسنتز قنها ددود  5/0درصد از اثر منفی دمای

بهه دوره

باز را جبران میکند.

مشهههاهدهای ،کهههاهش عملکهههرد شهههدیدقری در کلیه ه
سناریوهای مورد بررسی در هر دو رق بهر پهیشبینهی

مشاب تای گیهاه بهر  ،در ارقها سهویا یهز کهاهش

شههد .در دوره وینههده زدیههک ( )2221 -2205کمتههرین

عملکرد در وینده مشاهده شد (شک  .)2میهزان کهاهش

کاهش عملکرد در سناریو واقع بینا  RCP4.5پیشبینهی

عملکرد در سویای رق ویلیامز قا  22/1و در رق هابی

در سهناریو

خوشبینا مشاهده شود .این موضوع در قناسد با رو هد

تههای در سههناریوهای مههورد بررسههی در دو دوره وینههده

فراسنج های هواشناسی در سهناریوی واقهع بینا ه اسه .

دور و زدیک ا دکی قفاوت داشتند ک متناسد با رو د

در سناریوی  RCP4.5در وینده زدیک کمتهرین موهدار

دمههایی در ایههن سههناریوها اسه  .در وینههده دور (-2252

افههزایش دمهها دتههی بهه سههب

 )2200مطابق ا تظار رو د کاهش عملکرد به قرقیهد در

سههناریوی خههوش بینا هه

سناریوی بدبینا  ،واقهع بینا ه ) (RCP4.5و خهوش بینا ه

 RCP2.6بههروورد شههد .در مجمههوع کههاهش عملکههرد
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شد ،در صورقی ک ا تظار بود ایهن وضهعی

قا  22/0درصد سب

به دوره مشهاهدهای بهروورد شهد.
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 1و برای ارقا سویا در شک  2ارائ شهده اسه  .میهزان
کاهش عملکرد دوره وینده سب

و

داشه

" شری علو زراعی ایران" ،جلد بیس

بیشههترین موههدار را داشهه  ،در صههورقی کهه در وینههده

و سو  ،شماره  ،0زمستان 1022

زدیک ( )2221 -2205کهاهش عملکهرد در سهناریوی

شک  -1میا گین عملکرد مشاهدهای (دوره داضر) و شبی سازی شده ارقا بر در وینده زدیک ()2221-2205
و دور ( )2200-2252در س سناریو
Fig. 1. Mean of the observed and simulated yield of rice cultivars in the near (2021-2035) and far
(2036-2050) futures in three RCP scenarios

سناریوی خوش بینا ه بهروورد شهود .قربها ی و سهلطا ی

خوش بینا ) (RCP2.6بازقر از سناریو واقع بینا بود.در
بیشترین موهدار دمهای دهداق و دهداکثر بهروورد شهده

در دوره  02سال وینده ،طول دورهههای اولیه فنولهو ی

اسهه  .بعههد از ون شههید افزایشههی دمهها در سههناریوهای

سویا ،در سهناریوهای اقلیمهی ا تهشار اخت ف چندا ی بها

واقههع بینا هه و بدبینا هه افههزایش مههییابههد .در واقههع ،بهه

دوره مشههاهداقی ههدارد ،ولههی طههول دوره قهها رسههیدگی

دلی اینکه ماهیه

سهناریوهای واداشه قابشهی میهزان

ا تشههار گههاز دیاکسههید کههربن اسه  ،قههاخیر زمهها ی اثههر

در وینده دهدود پهن

قها ده روز کوقهاهقههر مهیشهود و ایههن اصهلیقهرین عامه

این گاز بر قغییرات اقلیمی باعث میشود قا در سالهای

کاهش زیس

ابتههههدایی دوره وینههههده بیشههههترین موههههدار دمهههها در

مطالع اس .

قوده و عملکرد دا سویا در منطو مهورد

Fig. 2. Mean of the observed and simulated yield of soybean cultivars in the near (2021-2035) and far
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سناریوی خهوش بینا ه  RCP2.6قها سهال  2221مهی دی

)(Ghorbani and Soltani, 2014

فیزیولو یک و رسیدگی برداش

یز گهزارش داد هد که
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(2036-2050) futures in three RCP scenarios

مدل سازی عملکرد ارقا بر در سه دوره 22 ،12

کاهش عملکهرد بها  20درصهد کهاهش سهب

به دوره

داضر (ب قرقید متناظر با

مشاهداقی رخ داد با قسهریع  12روز در کاشه

کهاهش

و  02روز بعد از قاریخ کاش

 02اردیبهش  ۴ ،و  1۴خرداد ،معادل  22می 02 ،مهی و

عملکهرد به شههش درصهد قولیه یافه  .در سههناریوها و

 ۴وئن) و  22 ،12و  02روز قب از قاریخ کاش داضر

دورههای اقلیمی دیگر یز چنین وضهعیتی مشهاهده شهد.

(ب قرقید متناظر بها  12اردیبهشه  01 ،و  21فهروردین،

جاب جایی زیهاد قهاریخ کاشه

مجهددا موجهد کهاهش

معادل با  02ووری  22 ،ووری و  12ووری ) با ع مه

عملکرد میشهود .در ارقها بهر سهناریوی  RCP4.5در

" "+و " "-در شک ههای  0و  0شهان داده شهده اسه .
تههای شههان داد ک ه قههاخیر در کاش ه

دوره  2221-2205بیشترین عملکرد ،دتی سب
پای ثب

در هیچکههدا از

سناریوها و دورههای مورد بررسی باعث بهبود عملکهرد
شههده و کههاهش عملکههرد بیشههتری را سههب
کاش

ب دوره

شهد .سهناریوی  RCP4.5در دوره 2200-2252

بیشهههترین عملکهههرد در  22روز قسهههریع در کاشههه

ب ه قههاریخ

و

 RCP8.5وینده دور ،بیشترین عملکرد در  02روز قسریع
در کاش

داضر شبی سهازی کهرد (شهک  .)0بطهور کلهی

ثبه

شهد و کمتهرین عملکهرد در دوره پایه

قسریع در کاش

در کلیه سهناریوها و دورهههای مهورد

سناریوهای واقع بینا یها بدبینا ه قغییهرات اقلیمهی ،جلهو

به قهاریخ

اپذیر

بررسی اقلی وینده عملکرد بازقری را سهب
کاش

داضهر شهبی

ا داختن قاریخ کاش برای بهبود عملکرد اجتنا
اسه ه  .قسهههریع در کاشه ه

سهازی کهرد .در سهناریوی RCP8.5

دوره  2200-2252ک بیشترین کاهش عملکرد در رقه
هاشمی سب

ب دوره مشاهدهای ثب

سناریوهای بدبینا باعث زدیک شدن میزان عملکرد در
سناریوها و دورههای مورد مطالع شد.

شد (قا  01درصد

کاهش عملکرد) ،با قغییر قهاریخ کاشه  ،به  15درصهد
کاهش عملکرد قولی یاف

بههها افهههزایش عملکهههرد در

مدل سازی عملکرد ارقا سویا ب عنهوان کشه
بعد از برداش

(شک  .)0این مورد در رق

موالول بر در س قاریخ کاش

دو
مورد

علیکاظمی یهز مشهاهده شهد .در رقه علهیکهاظمی در

بررسی در شک  5ارائ شده اس  .تای شان مهیدههد

سهههههناریوی  RCP8.5در دوره  2200-2252بیشهههههترین

ک قهاریخ کاشه

اول ( 21قیهر –  1۴جهوزی) در رقه

سب

ب قاریخ کاش

داضر

Fig. 3. Simulated yield of rice cultivars for periods and scenarios using delays of 10, 20 and 30 days of planting
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قسریع در کاش

باعث بهبود عملکرد مهیشهود .ده روز

شبی سازی شهد .تهای شهان داد که در صهورت وقهوع

" شری علو زراعی ایران" ،جلد بیس

و سو  ،شماره  ،0زمستان 1022

date compared to the present planting date

شک  -0عملکرد شبی سازی شده ارقا بر در دورهها و سناریوهای مورد مطالع با قسریع  22 ،12و  02روزه در کاش
سب

ب قاریخ کاش

داضر

Fig. 4. Simulated yield of rice cultivars for periods and scenarios, using accelerating of 10, 20 and 30 days of
planting date compared to the present planting date

سب به قهاریخ کاشه داضهر ،جبهران مهوده و در رقه

جبران میشود .در سویای رق هابی میزان بهبهود عملکهرد

هابی کاهش عملکرد قا  1۴درصد بهبود مییابد .میها گین

سب ب قاریخ کاش داضهر به طهور متوسهط  21درصهد

عملکههرد مههدلسههازی شههده سههویا در قههاریخ کاش ه دو

بروورد شد .بیشترین عملکرد سویا در قهاریخ کاشه سهو

( 22مرداد–  11وگوس ) در رق ویلیامز کهاهش عملکهرد

بههروورد شههد و در دوره وینههده دور سههب ب ه دوره وینههده

را سههب ب ه قههاریخ کاش ه داضههر قهها  21درصههد جبههران

زدیک ،عملکرد بازقری ثب شد .در واقع افزایش دمها در

میکند .این بهبهود عملکهرد در رقه هابیه قها  25درصهد

فال پاییز در افقهای وینهده باعهث مهیشهود قها قهاخیر در

بههروورد شههد .در قههاریخ کاشهه سههو ( 15شهههریور – 0

کاش در ارقا سویا عملکرد بهتری داشت باشند.

ب قاریخ کش

داضر

Fig. 5. Simulated yield of soybean cultivars for periods and scenarios, using three planting dates compared

763

] [ DOR: 20.1001.1.15625540.1400.23.4.5.5

شک  -5عملکرد شبی سازی شده ارقا سویا در دورهها و سناریوهای مورد مطالع در س قاریخ کاش

سب

] [ Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2022-06-25

ویلیامز به طهور متوسهط قها  10درصهد کهاهش عملکهرد را

سههپتامبر) در رق ه ویلیههامز کههاهش عملکههرد قهها  20درصههد
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to the present planting date

نتیجهگیری

قاریخ کاش کنو ی ،کاهش عملکرد در رقه هاشهمی را
ب  15درصد و در رق علیکاظمی ب شش درصهد قولیه

تای این قوویق شان داد ک در منطوه مهورد مطالعه
در طی ده های وینده قغییر در فراسنج های اقلیمی اقفهاق

میدهد و جابه جهایی قهاریخ کاشه در سهویا مهیقوا هد

خواهد افتاد و این قغییرات عملکرد گیاههان بهر و سهویا

موجد افزایش یک درصدی عملکرد در رقه ویلیهامز و

سههناریوی  RCP8.5در دوره  2200-2252مههی دی میههزان

داضههههر شههههود .در قوویههههق اصههههرزاده و همکههههاران

متوسط کاهش عملکرد در بر رق هاشهمی  01درصهد

( )Naserzadeh et al., 2020یز با مشهخ

کهردن قهاریخ

و در رق علیکاظمی  20درصد پیشبینی میشود .میهزان

وقهههوع دمهههای دههههداق بههههرای وغههههاز دوره رشههههد

کههاهش عملکههرد در دوره  2200الههی  2252بههرای سههویا

(صهفر بیولو یک) و دمای دداکثر برای پایان دوره رشهد

رق ویلیامز  22/1درصهد و در رقه هابیه  22/0درصهد

بههر (دمهههای کشهههنده) و همچنههین قعیههین قههاریخ وقههوع

بروورد شد .این تای با تهای پهژوهشههای ا جها شهده

وخههرین دمهههای بورا هههی و وغههاز دوره رشههد و همچنههین

کام مطابو دارد .در پژوهش ولجو ( )Alejo, 2020که

قعیههین قههاریخ اولههین دمههای بورا هههی و خاقمه دوره رشههد

در فیلیپههین روی بههر رق ه باسههماقی ا جهها شههد ،میههزان

و روزشمار کردن این فاصل  ،طول دوره رشد بهر بهرای

کههاهش عملکههرد در سههال  50 ،2252درصههد و در سههال

دو دوره  2222-225۴و  2202-22۴۴مواسب شد .تهای

 10 ،2122درصد ،سب ب پایان سال قرن 21ا مهی دی،

پژوهش ونها یز شان داد ک جه سازگاری با اثر سوء

گزارش شد .اگرچ عد قطعی هایی در پیشبینی مبتنهی

اشی از قغییر اقلی  ،کشه بهر مهیقوا هد دو قها  20روز

بر مدلسازی وضعی وینهده وجهود دارد ،امها در شهرایط

زودقههر ا جهها شههده و در ایههنصههورت قعههداد روزهههای

کنو ی این مدلها مناسدقرین ابزار بهرای مطالعهات قغییهر

زز برای رسهیدگی فیزیولهو یکی بهین یهک قها  22روز

اقلی موسهو مهیشهو د .تهای خروجهی مهدل گهردش

کاهش خواهد یاف  .تهای ایهن قوویهق شهان داد که بها

شهان

راهکارهای مناسد میقوان مهدیری قولیهد را بها شهرایط

داد که جلههو ا هداختن فاله زراعههی به سههم روزهههای

اقلیمههی وینههده سههازگار مههود و در عههین دههال اجههرای

ابتدایی سال میقوا هد موهدار زیهادی از کهاهش عملکهرد

پههژوهشهههای جدیههد جهه ارزیههابی اثههر قغییههر اقلههی بههر

داص از قغییهرات اقلیمهی را جبهران و دتهی در مهواردی

قولیدات کشاورزی و بهبهود شهیوهههای مهدیریتی جهه

باعث افزایش عملکهرد سهب

به دوره داضهر شهود12 .

روز قسریع (جلو ا داختن) قاریخ کاشه بهر

سازگاری بها قغییهر اقلهی و دفه امنیه غهذایی کشهور،

سهب به
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را با کاهش قابه م دظه ای مواجه خواههد سهاخ  .در

شش درصهدی در رقه هابیه

عمومی جهو  HADGEM2و مهدل گیهاهی DSSAT

سهب به قهاریخ کاشه
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Optimization of rice (Oryza sativa L.) and subsequent soybean
(Glycine max L. Merr) cropping calendars under the climate change conditions
using dynamical general circulation models (GCMs) and DSSAT crop model
Seifzadeh Momensaraei, A. R.1 and A. A. Sabziparvar2

ABSTRACT
Seifzadeh Momensaraei, A.R. and A.A. Sabziparvar. 2022. Optimization of of rice (Oryza sativa L.) and subsequent soybean
(Glycine max L. Merr) cropping calendars under the climate change conditions using dynamical general circulation models
(GCMs) and DSSAT crop model. Iranian Journal of Crop Sciences. 23 (4): 357-372. (In Persian).

Climate change and the global warming phenomenon is one of the main concerns of human societies. In this
study, the impact of climate change on rice, as the main crop in Guilan province, Iran and soybean production as
the second crop was investigated. To adapt to the negative impact of climate change in future, optimal crop

[ Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2022-06-25 ]

calendars were indentified for different rice and soybean cultivars using two periods of 2021-2035 and 20362050. We used a 12-year phenological dataset of two rice cultivars (Hashemi and Alikazemi) and two years data
of two soybean cultivars (Williams and Hobbit). Moreover, we used downscaled meteorological parameters of
MarkSimGCM data based on the output of three general circulation models (GCMs) under three different RCP
scenarios. Finally, the aforementioned data were used as the inputs of the DSSAT crop model to simulate the
genetic coefficients and crop yields of rice and soybeans. The results showed that yield values decreased as
compared to the observation period. Rice, cv. Hashemi, yield decreased 31% under the RCP8.5 scenario within
2036-50 period and 23% for cv. Alikazemi as compared to the observation period. Model results indicated that
10 days of acceleration in planting date, in all scenarios and periods, will lead to higher crop yields than the
current planting date. For the RCP8.5 scenario of 2036-50 period, changing the planting date reduced the yield
by up to 15%. For soybeans unlike the rice, delaying the planting date will increase crop yield. Therefore, on the
third planting date (6th of September) for soybeans cv. Williams, up to 24% reduction in seed yield will be
mitigated. For cv. Hobbit, on average 28% seed yield increase was estimated as compared to the current planting

[ DOR: 20.1001.1.15625540.1400.23.4.5.5 ]

date. In conclusion, shifiting the planting date for rice to the early days of growing season and delaying the

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

planting date for second crop (soybean) can mitigate crops yield reduction due to climate change.

Key words: Climate change, Mark Sim-GCM, RCP scenarios, Rice and Yield simulation
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