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بررسی اثر افزایش دياکسیدکربن جوّي بر عملکرد غالت مهم با استفاده از مدل AquaCrop

هادي رمضانی اعتدالی ،*6بهنام آبابایی

2

 -1استادیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ،قزوین
 -2مؤسسه ملی تحقیقات کشاورزی فرانسه ( ،)INRA-SupAgroمونپلیه ،فرانسه
(تاریخ دریافت ،59/10/11 :تاریخ پذیرش)50/11/21:

چکیده
در مطالعه حاضر اثر افزایش غلظت دیاکسیدکربن در چهار سناریوی  B1 ،A2 ،A1Bو  B2بر عملکرد گندم ،جو و ذرت دانهای به عنوان غالت اصلی
دشت قزوین با استفاده از مدل کالیبره  AquaCropبررسی شد .عملکرد گندم در دورة  2111تا  2109نسبت به دورة مبنا  1591تا  2115بهطور میانگین بین
 11/9درصد در سناریوهای  B1و  B2تا  11/1درصد در سناریو  A1Bافزایش خواهد یافت .در مورد جو ،افزایش عملکرد بین  9/9تا  11/0به ترتیب در
سناریوهای  B1و  A1Bبرآورد گردید .همچنین برای ذرت دانهای نیز به طور میانگین عملکرد بین  0/7تا  1/0درصد به ترتیب در سناریوهای  A1Bو

B1

برآورد گردید .نتایج این مطالعه نشان میدهد افزایش غلظت دیاکسیدکربن بر گیاهان گروه ( C3گندم و جو) نسبت به گیاهان گروه ( C4ذرت دانهای)
بیشتر میباشد.
کلمات کلیدي :دشت قزوین ،سناریوهای غلظت دیاکسیدکربن ،مدل .AquaCrop

مقدمه

افزایش ،هدایت روزنهای کاهش و سطح بهرهوری مصرف

افزایش سریع غلظت دیاکسیدکربن جوّ از جنبههای

آب در گیاه افزایش خواهد یافت.

قطعی تغییر اقلیم بوده و خواهد بود .از گزارشهای اخیر

اثر دیاکسیدکربن در گیاهان و شرایط رطوبتی مختلف

میتوان دریافت ،افزایش دیاکسیدکربن در جوّ بسیار سریع-

بسیار متغیر است ( .)Ababaei et al., 2014بیشترین اثر

IPCC, 2007 and

افزایش غلظت دیاکسیدکربن زمانی حاصل میشود که

تر از آنچه تصور میشده ،بوده است (

 .)ESRI, 2014از سوی مقابل نتایج بررسیها در مطالعات

محدودیت رطوبت وجود داشته باشد (

کشاورزی نشان میدهد با افزایش دیاکسیدکربن بهرهوری

 .)Weigel., 2007افزایش غلظت دیاکسیدکربن باعث

.(Kimball

کاهش خسارات ناشی از خشکسالی میگردد که این تأثیر را

مصرف آب ،فتوسنتز و عملکرد افزایش مییابد
)et al., 2002 and Taize and Ziger, 2003

) Torbert et al., (2004گزارش نمودند افزایش غلظت
دیاکسیدکربن در جوّ ،تولید زیستتوده در سویا (حدود 11
درصد) و سورگوم (حدود  01درصد) را افزایش میدهد.
) Lovelli et al., (2010به بررسی اثر غلظت دیاکسیدکربن
و دمای در حال افزایش بر روی  EToو  ETcدر منطقه
مدیترانه پرداختند .ایشان از معادله پنمن-مانتیث برای
شبیهسازی تغییرات آینده  EToبه وسیله واسنجی پارامتر
مقاومت کانوپی استفاده نمودند .مصرف آب در دوره
( 1501-2110اندازهگیری شده) و ( 2171-2111شبیهسازی
شده) برای ایجاد سناریوی اقلیمی آینده مورد مطالعه قرار
گرفت و مشخص گردید که در آینده فعالیت فتوسنتزی
* نگارنده رابط:

Manderscheid and

میتوان به علت کاهش هدایت روزنهای به دلیل کاهش
اتالف آب برگ از طریق روزنهها و افزایش بهرهوری
مصرف آب توسط گیاه دانست ).(Donnelly et al., 2000
) Van Uytrecht et al., (2011مدل  AquaCropرا برای
شبیهسازی رشد محصوالت کشاورزی تحت افزایش غلظت
دیاکسیدکربن جوّ ارزیابی نمودند .نتایج ایشان نشان داد
افزایش دیاکسیدکربن ،عالوه بر کاهش هدایت روزنهای و
تعرق گیاه ،میتواند تولید محصول را نیز افزایش دهد.
افزایش غلظت دیاکسیدکربن جوّ از یک سو و اثر این
افزایش بر میزان فتوسنتز و عملکرد گیاه از سوی دیگر
غیرقابل انکار است .بنابراین این مطالعه به بررسی اثر افزایش
ramezani@eng.ikiu.ac.ir
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غلظت دیاکسیدکربن تحت سناریوهای تغییر اقلیم بر

ورودیهای مدل شامل چهار دسته از اطالعات از جمله

عملکرد غالت مهم دشت قزوین (گندم و جو و ذرت دانه-

دادههای اقلیمی ،گیاهی ،خاک و مدیریت مزرعه میباشند.

ای) با استفاده از مدل  AquaCropمیپردازد.

دادههای اقلیمی مورد نیاز مدل عبارتند از حداکثر و حداقل
درجة حرارت روزانه ،تبخیر و تعرق گیاه مرجع )،(ETo

مواد و روشها

بارندگی و غلظت دیاکسیدکربن (.)Raes et al., 2009

مدل AquaCrop

نرمافزار  AquaCropدر راستای برنامه  Cropwatاست
که در نشریه  FAO 33تبیین شده بود .در نشریه  FAO 33به
بررسی مقادیر تبخیر و تعرق نسبی و ضریب کاهش عملکرد
و در یک گام زمانی بلندمدت پرداخته میشد ،اما

ویژگیهای مورد نیاز خاک نیز شامل هدایت هیدرولیکی
اشباع ( ،)Ksatرطوبت حجمی اشباع ) ،(θsatرطوبت حجمی
در ظرفیت زراعی ( )θFCو رطوبت حجمی در نقطه پژمردگی
( )θPWPدر الیههای مختلف میباشند .اطالعات مدیریت

 AquaCropاز طریق تفکیک سهم مولد تولید یعنی تعرق از

مزرعه نیز شامل زمان و مقدار آبیاریها،سطح حاصلخیری

تبخیر و تعرق و میزان زیست توده تولیدی و به واسطه

خاک و تأثیر مالچهای گیاهی میباشد (

شاخص برداشت ،مقادیر شاخص بهرهوری آب (تعرق) و

 .)2010در این تحقیق از مدل  AquaCrop 4.0استفاده شد.

Alizadeh et al.,

عملکرد محصول در یک گام زمانی روزانه برآورد میکند.

پیش از استفاده از مدل  ،AquaCropضروری است

از دیگر ویژگیهای مدل  AquaCropاین است که به جای

واسنجی و اعتبارسنجی آن برای گیاهان مختلف و با استفاده

شاخص سطح برگ از پوشش سبز روی سطح زمین استفاده

از دادههای مزرعهای مناسب در سطح منطقة مطالعاتی یا

میکند .در آن شاخص درجه روز رشد اهمیت ویژهای دارد

مناطق نزدیک به آن صورت گیرد .به این منظور ،از ضرایب

و به جای ضریب کاهش نسبی عملکرد به بررسی شاخص

و پارامترهای مدل واسنجی شده و ارزیابی شده توسط

بهرهوری میپردازد (.)Raes et al, 2009 and Steduto et al., 2007

) Ramezani Etedali et al., (2016استفاده شد (جدول .)1

جدول  -6پارامترهای گیاهی غالت موردمطالعه
گیاه

ذرت دانه-

جوانهزنی

17

17

9

گلدهی

179

179

99

حداکثر پوشش گیاهی

151

151

47

شروع پیری پوشش گیاهی

211

211

609

رسیدگی فیزیولوژیکی

209

209

692

حداکثر عمق توسعه ریشه

57

57

601

طول دوره گلدهی (روز)

10

10

69

ماکزیمم عمق ریشه ()cm

111

111

290

پوشش گیاهی اولیه (درصد)

0/07

0/10

0/76

حداکثر پوشش گیاهی (درصد)

10

10

60

روز پس از کاشت

گندم

جو

سناریوهاي افزایش غلظت دياکسیدکربن

اي

غلظت دیاکسیدکربن جوّ تحت سناریوهای مختلف از سال

در این مطالعه سناریوهای  B1 ،A2 ،A1Bو  B2به عنوان

 2111تا  2109در مقایسه با دورة مبنا  20سالة 1591-2115

سناریوهای افزایش غلظت دیاکسیدکربن انتخاب شدند.

در شکل  1نمایش داده شده است .شبیهسازی عملکرد غالت
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بررسی اثر افزایش دیاکسیدکربن جوّی بر عملکرد غالت مهم با استفاده از مدل AquaCrop

هادی رمضانی اعتدالی و همکاران

مورد نظر در سناریوهای مختلف افزایش غلظت

تغییر اقلیم استفاده شد .مقادیر تبخیروتعرق پتانسیل و بارندگی

دیاکسیدکربن در دوره  20ساله با استفاده از مدل

در طول فصل رشد غالت مورد مطالعه براساس اطالعات

 AquaCropانجام شد .دادههای روزانة ایستگاه سینوپتیک

ایستگاه هواشناسی سینوپتیک قزوین در شکل آورده شده

قزوین به عنوان اطالعات هواشناسی مورد نیاز مدل در دورة

است .همچنین فرض گردید که مدیریتهای زراعی مانند

مبنا و دورة  2109-2111مورد استفاده قرار گرفتند و فقط در

آبیاری ،مصرف کود و موارد مشابه در آینده نیز ثابت باقی

دورة  2109-2111غلظت دیاکسیدکربن در سناریوهای

میماند.

شکل  -6افزایش غلظت دیاکسیدکربن جوّ در سناریوهای مختلف

شکل  -2مقادیر بارندگی ( )PCPو تبخیر و تعرق پتانسیل ( )EToدر طول دورة رشد برای دورة مبنا ()2115-1591
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نتایج و بحث
درصد تغییرات عملکرد گندم ،جو و ذرت دانهای در اثر

76

همچنین درصد افزایش عملکرد در گندم و جو از
ذرت دانهای بیشتر است .افزایش بیشتر عملکرد گیاهان

C3

افزایش غلظت دیاکسیدکربن در سناریوهای مختلف برای

(مانند گندم و جو) نسبت به گیاهان ( C4مثل ذرت دانهای)

دورة اقلیمی  20سالة  2111تا  2109نسبت به دوره  20ساله

نسبت به افزایش غلظت دیاکسیدکربن در پژوهشهای قبلی

مبنا ( )1591-2115در

نیز گزارش شده است Allen, (1990) .افزایش  01و 19

شکل  0آورده شده است .در بین سناریوهای مختلف،

درصدی را به ترتیب برای گیاهان  C3و  C4برای دو برابر

عملکرد گندم بهطور میانگین بین  11/9تا  11/1درصد

شدن غلظت دیاکسیدکربن گزارش نمودهاند.

افزایش خواهد یافت .در مورد جو و ذرت دانهای نیز این

) al., (2007نیز افزایش  01تا  91درصدی را برای گیاهان

افزایش بهترتیب بین  9/9تا  11/0و  0/7تا  1/0درصد خواهد

گیاهان  C3و افزایش  11تا  29درصدی را برای گیاهان

بود .گندم و جو بیشترین درصد افزایش عملکرد در بین

برای افزایش غلظت دیاکسیدکربن مشابه را گزارش

سناریوهای مختلف را در سناریو  A1Bو در ذرت دانهای در

کردهاند .درصد افزایش عملکرد پیشبینی شده در این تحقیق

سناریو  B2دارند .همچنین در سناریوهای  A1Bو  A2و

به این دلیل کمتر از مقادیر گزارش شده توسط

همچنین  B1و  B2درصد افزایش عملکرد در غالت مختلف

) al., (2007و ) Allen, (1990است که تا سال ،2109

تقریباً یکسان بوده و این به دلیل مقادیر مشابه دیاکسیدکربن

افزایش غلظت دیاکسیدکربن در سناریوهای مختلف

در بین این سناریوها است (شکل .)1

حداکثر  22درصد درنظر گرفته شده که در قیاس با افزایش

Tubiello et

Tubiello et

غلظت دیاکسیدکربن در این دو مطالعه کمتر است.

شکل  -3تغییرات عملکرد تحت سناریوهای افزایش غلظت دیاکسیدکربن در برابر مقادیر بارندگی در فصل رشد ()PCP

C4

05
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بررسی اثر بارندگی و تبخیر و تعرق بر دي اکسید کربن

هادی رمضانی اعتدالی و همکاران

جدول  0روند تغییرات خطی افزایش عملکرد غالت

جدول  2روند تغییرات خطی افزایش عملکرد غالت

مورد مطالعه در برابر افزایش مجموع تبخیر و تعرق پتانسیل

مورد مطالعه در سناریوهای مختلف را در برابر افزایش

در فصل رشد این محصوالت را نمایش میدهد .الگوهای

مجموع بارندگی در فصل رشد این محصوالت نمایش

قابل تشخیص در این جدول ،بر خالف الگوهای مورد بحث

میدهد .در مورد گندم ،با تغییر سناریوهای افزایش غلظت

در جدول  2میباشند .به نحوی که در مورد گندم ،با افزایش

دیاکسیدکربن ،شیب کاهشی این روند خطی معنیدارتر

تبخیر و تعرق پتانسیل در دورة رشد ،به میزان جزئی بر

میگردد .در حالیکه در دو سناریوی  B1و  ،B2روند نزولی

تأثیرگذاری افزایش غلظت دیاکسیدکربن جوّ بر عملکرد

نامحسوسی در تأثیرگذاری افزایش غلظت دیاکسیدکربن بر

محصول افزوده میشود .این روند در دو سناریوی  A1Bو

افزایش عملکرد دیده میشود .در ارتباط با جو ،الگوی

 A2در مقایسه با دو سناریوی  B1و ( B2که روند افزایشی در

مشابهی قابل تشخیص است .با این تفاوت که در تمامی

آنها از سطح معنیداری پایینتری برخوردار است)،

سناریوهای افزایش غلظت ،شیب خط روند به شکل

محسوستر میباشد .در ارتباط با جو ،همین الگو قابل

قابلتوجهی معنیدارتر از گندم میباشد .اما الگوی قابل

تشخیص است ،با این تفاوت که شیب خطوط روند نسبت به

تشخیص در روند تغییرات عملکرد ذرت دانهای در ارتباط با

گندم مقادیر باالتری داشته و تأثیرگذاری افزایش تبخیر و

افزایش بارندگی در فصل رشد از دو محصول دیگر متفاوت

تعرق پتانسیل در افزایش عملکرد تحت سناریوهای مختلف

است .در این الگو ،روند خطی تغییرات عملکرد در تمامی

افزایش غلظت دیاکسیدکربن چشمگیرتر است .در ارتباط با

سناریوهای افزایش غلظت دیاکسیدکربن ،صعودی و از نظر

ذرت دانهای ،به دلیل خشکتر بودن دورة رشد این محصول،

آماری کامالً معنیدار است .دلیل این مسئله را میتوان

هر چه بر میزان تبخیر و تعرق پتانسیل در دورة رشد افزوده

بارندگی ناچیز در دورة رشد ذرت دانهای و نقش تعیینکنندة

میشود ،تأثیرگذاری افزایش غلظت دیاکسیدکربن جوّ بر

این مقدار بارش محدود در افزایش عملکرد بر شمرد.

افزایش عملکرد کاهش مییابد .هر چند که در تمامی

همانطور که در بخش قبلی اشاره شد ،افزایش عملکرد ذرت

سناریوها ،این روند خطی نزولی ،از سطح معنیداری پایینی

دانهای در سناریوهای  B1و  B2در مقایسه با سناریوهای

برخوردار میباشد.

 A1Bو  A2به میزان جزئی بیشتر است که این الگو ،بر
خالف دو محصول دیگر میباشد.
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جدول  -2روند تغییرات خطی افزایش عملکرد در برابر افزایش بارندگی در فصل رشد
سناریوهاي افزایش غلظت دياکسیدکربن

B2

B1

A2

A1B

روند

-1/1127

-1/1127

-1/1175

-1/1179

شیب

12/291

12/291

10/211

10/000

عرض از مبدأ

1/177

1/177

1/191

1/110

R2

-1/1151

-1/1210

-1/1209

-1/1209

شیب

11/101

19/175

17/529

19/001

عرض از مبدأ

1/110

1/110

1/109

1/100

R2

+1/1171

+1/1101

+1/1110

+1/1171

شیب

2/009

2/015

2/009

2/119

عرض از مبدأ

1/019

1/019

1/019

1/019

R2

05

بررسی اثر افزایش دیاکسیدکربن جوّی بر عملکرد غالت مهم با استفاده از مدل AquaCrop

هادی رمضانی اعتدالی و همکاران

جدول  -9روند تغییرات خطی افزایش عملکرد در برابر افزایش تبخیروتعرق پتانسیل در فصل رشد
سناریوهاي افزایش غلظت دياکسیدکربن

جمعبندي

B2

B1

A2

A1B

روند

+0/0021

+0/0021

+0/0696

+0/0629

شی ب

6/929

6/929

9/901

7/744

عرض از مبدأ

0/090

0/090

0/969

0/266

R2

+0/0949

+0/0960

+0/0799

+0/0792

شی ب

-69/699

-66/196

-29/609

-29/706

عرض از مبدأ

0/279

0/216

0/974

0/999

R2

-0/0092

-0/0021

-0/0022

-0/0061

شی ب

9/447

9/696

9/019

4/779

عرض از مبدأ

0/062

0/006

0/009

0/007

R2

توجه قرار گرفت .نتایج نشان داد در سناریوهای مختلف

از جنبههای قطعی تغییر اقلیم ،افزایش غلظت دی-

افزایش غلظت دیاکسیدکربن ،عملکرد گندم بهطور میانگین

اکسیدکربن جوّ است .بنابراین بررسی اثر افزایش غلظت دی-

بین  11/9تا  11/1درصد افزایش خواهد یافت .در مورد جو و

اکسیدکربن بر عملکرد گیاهان زراعی ضروری است .در این

ذرت دانهای نیز این افزایش بهترتیب بین  9/9تا  11/0و 0/7

مطالعه اثر افزایش دیاکسیدکربن بر عملکرد غالت با استفاده

تا  1/0درصد خواهد بود .با بررسی روند افزایش عملکرد

از مدل  AquaCropمورد بررسی قرار گرفت .از آنجایی که

غالت در برابر افزایش مجموع بارندگی و تبخیر و تعرق

هدف ،تنها بررسی افزایش غلظت دیاکسیدکربن بر عملکرد

پتانسیل در دورة رشد مشخص گردید که در ارتباط با دو

بود ،هیچ تغییری در پارامترهای مدیریت زراعی و مقادیر

محصول گندم و جو ،هرچه دورة رشد مرطوبتر و در مقابل،

دادههای هواشناسی متناسب با سناریوهای تغییر اقلیم اعمال

نیاز تبخیری جوّ ( )EToکمتر باشد ،تأثیر افزایش غلظت

نگردید و تنها افزایش غلظت دیاکسیدکربن جوّ در دورة

دیاکسیدکربن در افزایش عملکرد کاهش پیدا میکند و این

آینده ( )2109-2111نسبت به دورة مبنا ( )2115-1591مورد

کاهش در مورد محصول جو محسوستر است .بر عکس در
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 تأثیر افزایش غلظت،نیاز تبخیری جوّ کمتر باشد
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