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چکیده
این امر نخستبرايباشد.ینده میآهاي هدف از این پژوهش واکاوي اثر گرمایش جهانی بر درجه روزهاي رشد گیاهان در دهه

سسه ؤماز ) 2015-2050(، طی بازه زمانیA1BسناریوتحتوEH5OMاز پایگاه داده سازي شده هاي دماي روزانه شبیهداده
طول و عرض جغرافیایی که حدوداً درجه27/0*27/0هاي دماي روزانه با تفکیک سپس داده.شدماکس پالنک آلمان استخراج 

فیزیک نظري اي طراحی شده در مرکزدهند توسط مدل اقلیم منطقهکیلومتر مساحت ایران را پوشش می30*30با ابعاد نقاطی 
ها دست آمد که سطرها بیانگر دماي روز و ستونب13140*2140اي به ابعاد درنهایت آرایه(ایتالیا) ریزمقیاس گردید.عبدالسالم

میانگین ماهانه درجه روز ر نهایت د.درجه انتخاب شد5دمایی آستانه اسبه درجه روز رشدمحبراي .باشندها (سلول) میایستگاه
هاي میانگین ماهانه درجه روز رشد نقشهسپس محاسبه شد.MATLABافزار در نرم12*2140گیاهان در ماتریسی به ابعاد رشد

میزان را بهبیشترین میزان میانگین ماهانه رشد گیاهان مردادوتیرهايترسیم گردید. نتایج نشان داد که ماهافزار سورفر در نرمگیاهان 
در جلگه خوزستان مشاهده گیاهانهاي تابستان بیشینه درجه روز رشد. در ماهدارندهاي سال در بین ماهدرجه روز 1000-100

هاي داخلی و هاي داخلی، چالهو کوهپایهبرحسب درجه روز رشد به سه منطقه کوهستانیود. ایران در فصل بهار و تابستانشمی
ها و سواحل جنوبی قابل تقسیم است.هاي بیرونی و جلگهکوهپایه

.ایرانریزمقیاس نمایی،،EH5OMمدل،A1Bسناریو: هاي کلیديواژه

مقدمه
جهانی هوا در مسائل مربوط به آب آثار مثبت گرمایش 

در مقایسه با آثار منفی آن بســیار ناچیز و کشاورزي،
توان باشــد که ازجمله موارد قابل ذکر این آثار مثبت میمی

ثیر أتبه افزایش دوره کشــت در مناطق سردســیر و یا 
مثبت آن در حاصلخیزي خاك و افزایش میزان محصول در 

ازیکیکشاورزيحاضرحالدر.دکرمناطقی خاص اشاره 
جاییتاآید،میشماربهکشوراقتصاديهايبخشمهمترین

کشاورزيرشدبدونکشوراقتصاديرشدگفتتوانکه می
تولیددرصد25ازبیشکشاورزيبخش.نیستپذیرامکان

صادرات درصد35اشتغال،درصد25داخلی،خالص
نیازهايازدرصد90وغذایینیازهايدرصد80،غیرنفتی
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,Shahkooei(نمایدمیتأمینراصنایع شناخت).2008
ازعنوان یکیبهگیاهان،نیازموردروز-درجهزمانیتغییرات

محصوالت،بازدهورشدبرثیرگذارأتهواییوآبهايلفهؤم
اینازصحیحشناختکه باايبگونه.ضروریستامري

زمانتوانمیجهانی،گرمایشبستردرزمانیتغییرات
بهتوجهباومشخصرامحصولبرداشتوکاشتمناسب
مقدار به.آورددستبهرابازدهحداکثرجدید،زراعیتقویم

دمایی که یک گیاه از زمان کاشت تا هریک از مراحل 
روز –درجهنهایت رسیدن کامل نیاز دارد،و در ژیکی لوفنو

روز رشد -استفاده از درجهشود.) اطالق میGDD(رشد
دقیق مراحل مختلف فنولوژیکی گیاه ضروریستتعیینبراي

)koocheki et al., ). رشد و نمو گیاهان تابع درجه 1990
و کمینهتوان یک حرارت مشخصی است و براي هر گیاه می

در نظر گرفت. آنچه تحراردرجه بهینهو یک بیشینهیک 
هاي پایین و نه حرارتکه مسلم است گیاهان نه در درجه

دهند. در گرماي زیاد بهترین رشد و نمو خود را انجام می
براي رشد و نمو هر گیاه یا هر درخت یک دامنه حرارتی 

.استبهینهمناسب وجود دارد که همان درجه حرارت 
Adamsاي با عنوان اثر مقالهدر)2011(همکارانو

دما بر رشد و توسعه گوجه فرنگی، میوه گوجه فرنگی را 
26و 22، 14،18تحت شرایط کنترلی در محیطی با دماهاي 

بعد از ها میوهکهنشان دادآنان نتایج دادند.رشد ترتیبهب
.دهندمیبلوغ به باال رفتن درجه حرارت حساسیت نشان 

Liرسیدندنتیجهاینبهدخوتحقیقدر) 2009(و همکاران
متوقفسانتیگراددرجه10دماي حدوددرسویارشدکه
20ازکمتردمايدرکهکردنداضافهآنانهمچنینشود،می

باودشومیانجامضعیفطوربهگلدهیسانتیگراد،درجه
.یابدمیافزایشگلدهیگرادسانتیدرجه32تاآنرفتنباال

Ghahramanتوزیع جغرافیایی درجه )2011(همکارانو
مورد مطالعه قرار دادند. درجه روز راروز رشد در ایران

رشد با استفاده از پارامترهاي حرارتی روزانه (حداکثر و 
حداقل روزانه دماي هوا) محاسبه شد. نتایج نهایی پنج نقشه 

(دو نقشه براي شروع و پایان دوره گرم، درجه روز رشد بود
ه، یکی براي فصل سرد و یکی براي آخرین یکی براي ژانوی

اي در مقاله)2014(و همکارانKauppi.)درجه روز رشد
در هاي شمالیگرمایش هوا بر رشد جنگلبا عنوان اثرات

بین رشد جنگل و درجه روز رشد بیان کردند که 1960سال 
و این افزایش در وجود داردمثبتیک همبستگی

است. متر350,1کمتر از هاي شمالی بورال جنگل
Spinoniاي روند و درجه روز در مقاله)2015(همکارانو

را مورد مطالعه 2011تا 1951رشد اروپا براي دوره زمانی 
توان به موارد ازجمله تحقیقات داخل کشور میقرار دادند.

در ) Zadkhany)2004وGhasemiزیر اشاره کرد.
اقلیمی بر بازدهی مراتع تحقیقی اثرات بالقوه تغییرات

. نتایج دادندهاي آبریز گلستان را مورى واکاوي قرارحوزه
بدست آمده نشان داد، افزایش در رشد علوفه مراتع بیشترین 

دهد، اگرچه در میتأثیرپذیري را از درجه حرارت نشان
Dastjerdiیابد.تابستان کل میزان تبخیر و تعرق افزایش می

اي شرایط محیطی و در مقاله)Shahsavarie)2005و
محاسبه نیازهاي حرارتی کشت پسته در دشت برخوار را 

در هاي الزم و مطلوبشناخت درجه حرارتبررسی کردند.
با توجه مرحلهفنولوژي و درجه توسعه هر مراحلهریک از 

هاي شده و نیز آستانهبه مجموع واحدهاي حرارتی کسب
اي است که باید مسئلهت گیاه حداقل و حداکثر محدوده طاق

و همکارانNouhiبراي کشت هر گیاه در نظر گرفته شود.
اي بررسی و تحلیل تأثیر تنش گرمایی بر ) در مقاله2008(

نددهاي جنوبی کشور را واکاوي کرمحصول گندم در استان
درجه حرارت یکی از کهدست یافتندیجه به این نتو

مهمترین عوامل محیطی مؤثر بر رشد و نمو گیاهان است.
Nooritاي نیازهاي حرارتی در مطالعه)2009(و همکاران

- مراحل نمو آفتابگردان براساس تعداد روز و درجه روز
با رشد رویشی و رشدهاي تجمعی و ارتباط این مراحل

هاي کامل در یک طرح بلوكرا عملکرد دانه و روغن 
با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی کبوترآباد اصفهان تصادفی
نشان داد بین تعداد آنان نتایج کردند،مقایسه 1384در سال 

رشدهاي تجمعی با صفات رشد رویشی و -روز و درجه روز
.دار وجود داردبستگی مثبت و معنیزایشی عمدتا هم

Dastjerdiبا عنوان ايدر مقاله) 2009(و همکاران
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سازي مراحل نمو یک رقم گلرنگ بهاره، با استفاده از مدل
درجه حرارت و طول روز، به ارزیابی تأثیرپذیري طول 

از تغییرات طول روز و مراحل مختلف نمو یک رقم گلرنگ،
هاي مختلف نمو سازي سرعت نمو در دورهو مدلدما

منظور به)2011(و همکارانFarajzadehپرداختند. 
بینی عملکرد محصول گندم دیم در سازي آماري و پیشمدل

هاي هواشناسی کشاورزي استان کردستان، برمبناي شاخص
و پارامترهاي اقلیمی انجام شده به مطالعه پرداختند. به این 

هاي عملکرد محصول گندم منظور مدل رگرسیون خطی داده
Alikhani.محاسبه شد1382تا 1370هاي دیم، براي سال

تغییرات ثیر أتاي به بررسی در مطالعه)2011(همکارانو
زمانی درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد محصول گندم 

تغییرات زمانی ثیر أتآبی در ایران پرداختند. در این مطالعه، 
درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد محصول گندم در ایران 

داد نشان شد. نتایجسري زمانی بررسیبا استفاده از تکنیک
.درجه حرارت اثر منفی بر عملکرد گندم دارد

Roshanاي با عنوان در مقاله)2011(و همکاران
دورنماي گرمایش جهانی بر تغییرات درجه روز مورد نیاز 

هاي آب و هوایی مختلف ایران به این نتایج گندم بر خوشه
مقادیر دست یافتند، با افزایش گرمایش هوا و افزایش 

هاي پاییز که حتی دیگر فصول سال نیز از روز در ماه-درجه
آن مستثنی نیستد، به جاي آغاز دوره کشت گندم پاییزه از 

بیشتر اواسط و اوایل پاییز که این فرایند با کمی تغییرات در 
)6201(همکارانوOmidvar.شودمناطق کشور دیده می
بینی نیاز سرمایش استان فارس از در پژوهشی به پیش

پرداختند و به این RegCM4طریق مدل ریزمقیاس نمایی 
نتیجه رسیدند که وجود روند مثبت و افزایشی دما در فصل 

هاي می و ژوئن در بیشتر نقاط استان، ویژه در ماهبهار، به
.درپی داردگرم شدن هوا را در این فصل نسبت به تابستان 

زمانیمکانیتغییراتشناختیان شدونه که بگهمان
هواییوآبهايلفهؤمازعنوان یکیبهروز-درجه

.ضروریستامريمحصوالت،بازدهورشدبرثیرگذارأت
در(درجه روز)تغییراتاینازصحیحشناختکه باايبگونه
برداشتوکاشتمناسبزمانتوانمیجهانی،گرمایشبستر

آیندههاي بتوان در دههکرد تا مشخصرامحصول
دررو از این.عمل آوردمحصوالت با بازدهی مناسب را به

میانگین ماهانه این فراسنج را طی که یم دآن شاین مطالعه بر
سازي نماییم.هاي آینده شبیهههد

ها مواد و روش
کشور ایران محدوده مورد مطالعه :محدوده مورد مطالعه

درجه 40تا 25کیلومترمربع میان 1648195با مساحت 
است درجه طول شرقی واقع شده63تا 44عرض شمالی و 

).1شکل(

کیلومتر30*30هاي محدوده مورد مطالعه با یاخته-1شکل
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سازي شده شبیهيهاي میانگین دماي هوانخست داده
گردش از مدلهاي ترکیبی(EH5OM)دینامیکیمدل 

تحت ) General Circulation Modeling(عمومی هوا 
)2015- 2050هاي (ه زمانی بین سالدر بازA1Bسناریو 

به دلیل اینکه ماکس پالنک آلمان استخراج شد. سسه ؤماز 
وتحلیل تغییرات آب و هوایی براساس یک مدل داراي تجزیه

نقطه ضعف در مقایسه با رویکرد چند مدلی است 
).(Roeckner et al., هاي در این پژوهش از داده2003

گام EH5OMدر مدل . شداستفاده EH5OMمدل ترکیبی 
صورت شش ساعته بوده که دماي روزانه را ها بهزمانی داده

) در محدوده 2015- 2050هاي (سالدر بازه زمانی بین 
هاي کند. ابعاد شبکه دادهسازي میهاي ایران شبیهعرض

درجه طول 75/1*75/1مدل گردش عمومی مورد استفاده 
باشد. و عرض جغرافیایی می

بر اساس تحقیقات ریچاردو :EH5OMمعرفی مدل 
هاي ترین مدلیکی از موفقEH5OMترکیبی کیم، مدل
CMIP3هاي قرن سازي آب و هوا نسبت به  مدلدر شبیه

هاي ترکیبی جو اقیانوس یکی از مدلEH5OM. بیستم است
مربوط به مدل ECHAM5) که (AOGCMsباشدمی

درکهمربوط به مدل اقیانوسی استMPI-OMاتمسفري و
ECHAMتولید شد.هامبورگدانشگاهدرپالنکسسهؤم

با هسته (GCM)مدل گردش عمومی هوا نسل پنجم از
Roeckner(استدینامیکی طیفی تعریف شده et al.,

(ایران) ايپژوهش بعد منطقهبا توجه به اینکه این ).2003
و مدلهاي گردش عمومی هوا کل سیاره زمین را دربر دارد
200*200(گیرند و قدرت تفکیک پایینی دارندمی

اقلیم در قادر به آشکارسازي رفتار رواز این،کیلومتر)
هاي ها در مدلین دادهااي نیستند. بنابرمنطقهمقیاس محلی و

طراحی )Regional Climate Modeling(اياقلیم منطقه
برايکه شده در مرکز فیزیک نظري عبدالسالم ایتالیا 

اي مناسبترند ریزمقیاس کوچک مقیاس و منطقهیندهاي افر
Roshan(شوندمی et al., 2012; Randall., 2007(.

هاي خروجی مدل ریزگردانی شده با ابعاد داده
درجه طول و عرض جغرافیایی است که 27/0*27/0

کیلومتر مساحت ایران را 30*30حدوداً نقاطی با ابعاد 
هاي میانگین دماي سازي، دادهدهند. بعد از شبیهپوشش می

) با ابعاد 2015- 2050ساله (36هوا در بازه زمانی
توسط مدل استخراج شد. در 13140* 2140ها ايیاخته

(ساعت، هر دهنده زمان) نشان13140(این ماتریس سطرها
یابی (نقاط میانهاها یاختهروز، هرسال) و ماتریس ستون

باشند.کیلومتر) می30*30شده با ابعاد 
محاسبه درجه براي: محاسبه درجه روز رشد گیاهان

ه آستانه دمایی روز رشد، تفاضل دماي هر روز نسبت ب
آید.دست میموردنظر به
آستانه دمایی هر روز ازمیانگین دماي تفاضل ابتدا 

)1(رابطه:شودمحاسبه می

TmaxوTminروزانه، دمايحداقلوحداکثرترتیببه
GDDورشد روز-درجهمقدارTbaseآستانه دمایی است.

انتخاب یک محصول خاص براياصوال آستانه دمایی اگر 
خاب گردد اما در انتن آباشد باید طبق آن محصول و نوع 

درجه روز 10درجه و 5/5هاي دمایی حالت کلی آستانه
شود. این آستانه نیز برحسب رشد گیاهان استفاده میبراي

Spinoni(شده انتخاب شده استمطالعات قبلی انجام et al.,

2015 .(
بیانگر تفاضل دماي روزانه (دماي 4تا 2هاي رابطه

) از آستانه دمایی است. اگر 2حداقل و حداکثر تقسیم بر
ز به درجه روز رشد گیاه جواب این تفاضل مثبت باشد، نیا

. اگر جواب این تفاضل منفی باشد نیاز به درجه مثبت است
روز رشد گیاه منفی است و اگر تفاضل برابر صفر باشد فاقد 

.باشدرشد مینیاز به درجه روز
If)2رابطه( (Tmin+Tmax/2) - Tbase   >0             GDD >0

If)3رابطه( (Tmin+Tmax/2) - Tbase <0             GDD <0

If)4رابطه( (Tmin+Tmax/2) - Tbase ==0              GDD =0

در نهایت میانگین ماهانه رشد گیاه در قلمرو ایران طی 
متلب با کدهاي افزاردر نرم12*2138ابعاداي به آرایه
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مربوط به ماه 12در این ماتریس مخصوص محاسبه شد.
باشد.ها یا نقاط (یاخته) میمیزان یاخته2138سال و 

اي به ابعاد همچنین میانگین فصلی این فراسنج نیز در ارایه
افزار سورفر ها در نرمهاي آنو نقشهمحاسبه شد3*2138

دید.ترسیم گر

نتایج
گونه که بیان همان: میانگین ماهانه درجه روز رشدالف) 

نیاز به شد گیاهان در طول روز طی مراحل مختلف رشد
. میانگین ماهانه درجه روزهاي درجه روزهاي خاصی دارند

و با آستانه A1Bرشد گیاهان در ایران با استفاده از سناریو 
محاسبه و ترسیم گردید.هاي آینده درجه در دهه5/5دمایی 
درجه روز رشد گیاهان در بهمنوديهاي در ماه

400تا 0شرق کشور  به میزان هاي جنوب و جنوببخش
این در حالی است که طبق ،باشددرجه روز در نوسان می

اي هاي کوهستانی، کوهپایهسازي این سناریو در بخششبیه
باشد که ز میو سواحل خزر نیاز رشد گیاهان صفر درجه رو

برايجنوبی کشور سوم نوارمساعدبودن شرایط را در یک
ها در نوار جنوبی رشد گیاه گویاست. فشردگی منحنی

تغییرات شدید درجه روز رشد گیاهان را برحسب تغییرات 
کند، میعرض جغرافیایی و دوري از ساحل نمایان 

گیاهان را سواحل چابهار بیشینه درجه روز رشدکهطوريبه
). در 3و2هايشکل(درجه روز داراست 400به میزان 

توان برحسب درجه روز ایران را میمهرتااسفندهاي ماه
اي و رشد گیاه به سه پهنه کوهستانی و سواحل خزر، کوهپایه

در . سواحل جنوبی تقسیم کردسرانجام و هاي داخلی چاله
این فراسنج را نوار مترین میزانکفروردینو اسفندهاي ماه

کوهستانی در کشور داشته که کمینه آن مربوط به فالت 
(اصفهان، شهرکرد و هاي زاگرس مرکزيآذربایجان و بلندي

، سواحل شرقی خلیج باشد. جلگه خوزستانیاسوج) می
فارس و چاله جازموریان نیز بیشترین میزان درجه روز رشد 

کشور داشته که بیشینه آن مربوط گیاه را در این دو ماه در 
اي از لحاظ میزان به سواحل چابهار خواهد بود. نوار کوهپایه

کمی درجه روز رشد گیاه حد فاصل نواحی ارتفاعی از 

نواحی کم ارتفاع و سواحل جنوبی است که متغیرترین بخش 
هاي فشرده در این بخش باشد و وجود منحنیکشور می

نیاز بیشتر البته راسنج است. گویاي تغییرات شدید این ف
درجه روز رشد گیاهان در دشت لوت و نیمه جنوبی 

هاي هاي داخلی نسبت به دشت کویر و بخشچالهها ودشت
ها ناشی از تغییرات ارتفاع و دوري از منابع شمالی چاله

اي جو است (مسعودیان گلخانهرطوبتی در نتیجه کاهش اثر
هاي ماه). در5و4هايشکل() 1392همکاران،و

شاهد افزایش نسبی درجه روز رشد خردادو اردیبهشت
هاي قبل خواهیم بود که این میزان نسبت ماهگیاهان به

درجه روز در نوسان است. 300- 900فراسنج بین 
هاي ارتفاعی کشور از متغیرترین میزان درجه روز بخش

اي که با حرکت به سمتگونهرشد گیاه برخورداربوده به
نقاط کوهستانی و  فالت آذربایجان میزان درجه روز رشد به 

درجه روز) و با دوري از 300(کمترین میزان در این پهنه
تر این میزان تا ارتفاعنقاط ارتفاعی و قرارگیري در مناطق کم

هاي درجه روز نیز خواهد رسید. وجود خرده ناحیه600
ت زابل،دشاقلیمی همانند دشت کویر، مرکز دشت لوت،

کرمان و بیرجند نیز بیش از ارتفاعات تفتان،دشت ترکمن،
سازدهرچیز نقش ارتفاع را در تغییر نیاز رشد گیاه گویا می

ها و سواحل جنوبی ). جلگه1393همکاران،(مسعودیان و
تا 700جز ناحیه ساحلی بوشهر با درجه روز رشد بین به

یزان را دردرجه روز طی دو ماه مذکور بیشترین م950
کشور داشته که بیشینه آن را جلگه خوزستان و سواحل 

). 7و6هايشکل(دهند چابهار به خود اختصاص می
به خود اختصاص مردادو تیرهاي کشور را ترین ماهگرم
درجه 1000گیاهان تا دهند که میزان درجه روز رشدمی

روز نیز در این فصل گرم از سال را کشور تجربه خواهد 
کرد. جلگه خوزستان بیشترین میزان را مانند دو ماه قبل در 
کشور داراست. نوار کوهستانی زاگرس جنوبی، کرمان و 

درجه روز کمترین میزان را در 650هاي آذربایجان با بلندي
. کمینه این فراسنج مربوط به داردهاي گرم سال کشور در ماه
اشد. نکته بدرجه روز می550با زاگرسيهاناحیه بلندي

جالب کمبود درجه روز رشد زاگرس جنوبی نسبت به سایر 
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نقاط کوهستانی کشور در فصل تابستان خواهد بود که یکی 
هاي از موارد آن را شاید بتوان به نقش اثرگذار سامانه

در آینده اي هموسمی در کاهش دماي این مناطق طی دهه
ان کاهش درجه روز رشد گیاه.این بخش از کشور دانست

نسبت نیمه غربی و تغییر در نیمه شرقی خلیج فارس به
بیشینه درجه روز رشد گیاهان از سواحل چابهار و هرمزگان 

تواند دلیلی بر مینیز به جلگه خوزستان در فصل تابستان 
هاي موسمی نیز که محل عبور سامانهباشدنظریه مطرح شده 

ین نکته نتایج حاصل بیانگر ا).9و8هايشکل(باشند می
هاي فصل بهار افزایش درجه روز رشد در باشد که در ماهمی

هاي ارتفاعی کشور گویاي مساعدتر شدن شرایط رشد بخش
باشد. همچنین افزایش هاي آینده میگیاه این مناطق در دهه

هاي هاي جنوبی در ماهجلگهسواحل ودرجه روز رشد در
گیاهان گرم سال نیز در میزان مدت و طول دوره رشد 

با شروع فصل که هاي آینده اثري بارز خواهد داشتدهه
شاهد کاهش نسبی درجه آذرو مهر، آبانهاي پاییز در ماه

اي که نیاز گونهبه.روز رشد گیاهان در کشور خواهیم بود
درجه روز در 400هاي کوهستانی از رشد گیاهان در بخش

آذر و آباني هادرجه روز در ماهبه میزان صفرشهریورماه 
ها عمده میزان رشد طی این ماهتقلیل پیدا خواهد کرد. در

دهند که گیاهان را نیمه جنوبی کشور به خود اختصاص می
جلگه خوزستان همچنان از بیشترین میزان درجه روز رشد 

از میزان درجه روز رشد مهر. در ماه برخوردار خواهدبود
به شکل یک پهنه نوار کوهستانی کشور کاسته و این ناحیه

هاي شمالی برخالف جلگهسواحل و.شودمیمجزا نمایان 
هاي گرم سال به دلیل اثر تعدیلی دماي دریا در پاییز ماه

بیشتري نسبت به بخش کوهستانی نسبتبهمیزان درجه روز 
شوداي کشور همتراز میداشته و در این ماه با پهنه کوهپایه

هاي داخلی وکوهپایهرآذو آبانهاي ). در ماه11(شکل
به دلیل کاهش درجه روز رشد با نوار کوهستانی دشت کویر

گویاي سردتر شدن این امرکشور در یک پهنه قرار گرفته،
دشت لوت باشد.در این بخش از کشور میآبانهوا در ماه 

ها به دلیل درجه روز هاي بیرونی نیز طی این ماهکوهپایهو
باشدناحیه مجزا نمایان میرشد باالتر به شکل یک

). 13تا 11هايشکل(
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میانگین فصلی : میانگین فصلی درجه روز رشدب) 
در فصول بهار، تابستان و درجه روزهاي رشد گیاهان

هاي آن و نقشهسازيشبیههاي آینده پاییز طی دوره
هايدرجه روزبهار ایران برحسبفصلدر ترسیم شد.

،هاي داخلیقه کوهستانی و کوهپایهرشد به سه منط

سرانجامهاي بیرونی وکوهپایهوهاي داخلیچاله
سواحل جنوبی قابل تقسیم است. خطوط ها وجلگه

نسبت به تغییرات فشرده تغییرات شدید درجه روز رشد را
جلگه خوزستان و سواحل شرقی .دهدارتفاع نشان می

هاي حرارتی رشد گیاه بیشینهو دریاي عمان خلیج فارس 
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میزان در فصل تابستان .)14(شکلدارنددر این فصل را 
درجه روز رشد گیاه در سه پهنه ذکر شده افزایش 

ویژه نه آن در سواحل جنوبی بهیکه بیشمحسوسی داشته، 
باد آگرگان و پارس جلگه خوزستان نمایان است. دشت 

،ارتفاع کمعرض باال به دلیلگرفتن درقراربا وجودمغان 
درجه روز رشد یکسانی با نواحی داخلی کشور دارند.

کوهستانی کمینه درجه روز رشد گیاه کشور در نوار

غرب گویاي زاگرس جنوبی و ارتفاعات کرمان و شمال
ستان در ینده در فصل تابآهايهوا در دههتر شدنخنک

در فصل تابستان ).15(شکلباشداین بخش از کشور می
درجه 300- 600نوار جنوبی کشور با درجه روز رشد

نقاط نسبت به سایررشد گیاهبرايشرایط مساعدتري 
).16(شکلدارد کشور 
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بحث
این پژوهش به واکاوي اثر گرمایش جهانی بر درجه 

نتایج نشان . پرداختهاي آینده هطی دهروزهاي رشد کشور
تبع آنبهاکسید کربن جو و که با توجه به افزایش ديداد

در گیاهانهاي رشددرجه روزمیزانگرمایش جهانی، 
ویژه در نوار جنوبی و برخی ستان بههاي فصل بهار و تابماه

اي کشور باعث افزایش دوره کوهپایهنواحی کوهستانی و
غرب به دلیل هاي زاگرس و شمالبلندي.شدرشد خواهد 

هاي هواي سرد از درجه ارتفاع و قرارگیري در مسیر توده
روز رشد کمتري نسبت به سایر نقاط کشور برخوردار 

هاي جنوبی سواحل و جلگهها باشند. در همه ماهمی
در واقع اثر تعدیلی .دارندرا بیشترین میزان درجه روز رشد

بر هاي پایینگیري در عرضو قراردریا در نوار جنوبی
این مناطق فراهم آورده است.روي دما این امکان را در

و فروردینهاي اي در ماههاي کوهستانی و کوهپایهبخش
ي دیگر از میزان درجه روزهاي هانسبت به ماهاردیبهشت 

باالتري برخوردار بوده که همین امر نیز افزایش طول دوره 
ینده نمایان آهاي رشد کشت بهاره را در این نواحی در دهه

بیشترین میزان میانگین ماهانه رشد گیاه که طوريبه. کندمی
درجه روز در 100-1000به میزان مردادوتیرهاي در ماه

شود.ه میکشور مشاهد
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Abstract
The aim of this study was to analyze the effects of global warming on plant growth degree

day in the future decades. To this aim, simulated daily temperature data were drawn from
EHOM database and under A1B scenario during 2015-2050 from Germany Plank Max. Then,
daily degree data were downscaled with a separation of 0.27*.027 degrees longitude and
latitude, covering around 30*30 km of Iran, by regional climate model designed at the Abdul
Salam Center for Theoretical Physics, Italy. Finally, a matrix with dimensions of 13140*2140
was obtained that rows represent degree day and columns represent stations (cells). The
threshold of 5 ° was selected to calculate the growth degree day. Finally, the monthly average of
growth degree day was calculated in a matrix with dimensions of 12*2140 in MATLAB
software. Then, the map of average of growth degree day was designed through Surfer software.
The results showed that June and July had the highest average monthly growth rate in the 100-
1000 degree-day. In summer months, the highest degree day was observed in Khozestan plain.
With regard to the degree day in spring and summer, Iran can be divided into three areas of
mountains and interior foothills, internal pits and external foothills, and plains and southern
coast.

Keywords: A1B scenario, EH5OM model, downscaling, Iran.


