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چکٕذٌ
کطايرسْٔ ،کٓ اس جىثٍَاْ حٕات تطزْ است .وشدٔکتزٔه ارتثاط را تا ضزأظ اقلٕمضىاختٓ
محٕظ داضتٍ ي َزگًوٍ تغٕٕز در أه ضزأظ مٓتًاوذ ،تغٕٕزات تارسْ در کطايرسْ داضتٍ تاضذ.
َذف اساسٓ أه پضيَص ،تزرسٓ تغٕٕزات فضأٓ وًاحٓ مساادذ کطات گٕااٌ آلًئاٍيرا در
استان َزمشگان ،تحت  4خظّ سٕز اوتطار دْاکسٕذ کزته ساال  2050اسات .در أاه راساتا،
دادٌَاْ آگزيکلٕمأٓ تأثٕزگذار در مزاحل مختلف فىًلًصٔکٓ گٕاٌ آلًئٍيرا ضامل دماْ کمٕىٍ
ي تٕطٕىٍ ي تارش ،تٍدىًان دًامل واپأذار ٔا دًامل اقلٕمٓ ي متغّٕزَاْ ارتفاع ،ضإة ،جُات
ضٕة ،خاک ي گىثذَاْ ومکٓ ،تٍدىًان دىاصز پأذار در ارسٔاتٓ وًاحٓ مساتدذّ کطات گٕااٌ
آلًئٍيرا ،تا استفادٌ اس الگًرٔتم تحلٕل سلسلٍمزاتثٓ ،مًرد استفادٌ قزار گزفتىذ .فزأىذ تزَم
وُٓ يسندار الٍَٔاْ مزتًط تٍ دًامل اقلٕمضىاختٓ ي محٕغٓ ،در محٕظ جآ.آْ.اِط ،.اوجاا
گزفت .اتتذا وًاحٓ کطت گٕاٌ آلًئٍيرا در اقلٕم کىاًوٓ تاٍ دسات آماذ ي در مزحلاّ تداذْ،
متغّٕزَاْ اقلٕمٓ تحت  4خظّ سٕز ٔادضذٌ ،ضثٍٕساسْ ضاذ .وتاأ  ،تٕااوگز آن تاًد کاٍ در
ضزأظ اقلٕمٓ ضثٍٕساسْضذٌ تزاْ سال  2050تحت  4خظّ سٕز ٔادضذٌ ،عثقات آگزيکلٕمأٓ
قاتلّٕت کطت گٕاٌ آلًئٍيرا ،تغٕٕزات کماتٕص تارسْ را وسثت تٍ اقلٕم کىًوٓ خًاَىاذ داضات؛
تٍعًرْ کٍ تٕطتزٔه تغٕٕزات مزتًط تٍ خظّ سٕز اوتطار  6است کاٍ در آن ،عثقاات قاتلّٕات
ضدٕف ،فاقذ قاتلّٕت ي قاتلّٕت کطت متًسّظ ،تا کااَص مسااحتٓ تإه  %30تاا  %50ريتاٍري
تًدٌاوذ ،در حالٓ کٍ دي عثقّ آگزيکلٕمأٓ قاتلّٕت کطت تاال ي قاتلّٕت کطت خًب ،تحت خاظّ
سٕز ٔادضذٌ در سال 2050افشأطٓ در حذيد  %40تا  %80وطان خًاَىذ داد .کمتازٔه مٕاشان
تغٕٕزات وٕش در خظّ سٕز اوتطار  4/5مطاَذٌ ضذ کٍ در آن ،عثقات آگزيکلٕمأٓ کطت گٕااٌ
آلًئٍيرا وسثت تٍ اقلٕم کىًوٓ تغٕٕزات تارسْ وکزدٌ تًد.

ياصگان کلٕذْ :گٕاٌ آلًئٍيرا ،تغٕٕز اقلٕم ،تحلٕل سلسلٍمزاتثٓ ،استان َزمشگان.

* .نویسنذة مسئول09133254097 :

E-mail: aagandomkar@iaun.ac.ir
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مقدّمه
امروزه تغییرات آبوهوایی ،یکی از مهمترین مخاطرات اقلیمی است که بسیاری از جنبهههای حیهات بشهری را
تحت تأثیر قرار داده است .اقلیم جهانی ،با سرعت بیسابقهای در حال تغییر و تحوّل اسهت (هیئهت بینالهدول
تغییر اقلیم )1883 ،2و چالشهایی همچون خشکسالی ،به خطهر افتهادن امنیّهت غهاایی و افهزایش مخهاطرات
طبیعی از قبیل طوفانهای شدید و مخرّب ،بارشهای رگباری شدید و بروز سیلها ،خشکسالیهای شدید و بها
فرکانس باال و برخی مخاطرات نوظهور نظیر طوفانههای گهرد و غبهار ،کشهورها را تهدیهد مهیکنهد (سهازمان
هواشناسی جهانی .)1828 ،1این وضعیّت ،برای مناطقی مانند خاورمیانه که در کمربند خشکی قرار دارنهد و از
لحاظ آبوهوایی شکننده و متزلزل هستند ،بحرانیتر خواهد بود (فصاحت .)22 :2901 ،سرچشهم بسهیاری از
بحرانهای سیاسی ،امنیّتی و درگیریهای محلّی ،منطقهای و بین کشوری را میتوان از تأثیرات درجه سهوّم و
چهارم تغییرات آبوهوایی دانست (چانگ .)1881 ،9روندهای خشکتهر شهدن و کمبهود منهابع آب ،فرسهایش
شدید و کاهش حاصلخیزی خاک و بهدنبال آن ،بحهران و نهاامنیههای غهاایی ،همگهی مهیتواننهد منجهر بهه
مناقشات امنیّتی و سیاسی شوند که نمون آنها در خاورمیانه و در برخی از کشورهای آفریقای مرکزی ،در حال
مشاهده است (بانی دمی.)21 :1881 ،4
کشاورزی ،یکی از وابستهترین فعّالیّتههای اقتصهادی انسهان بهه شهرای اقلیمهی اسهت؛ در واقهع شهرای
آبوهواشناسی تعیینکنندة اصلی مکان ،منابع تولید و بهرهوری فعّالیّتهای کشاورزی اسهت (ریلهی.)2333 ،3
افزون بر این ،بخش کشاورزی ،سهم باالیی در اقتصاد کشورهای درحالتوسعه دارد و از ارتباطات گستردهای با
دیگر بخش های اقتصادی برخوردار است؛ ضمن اینکه خود یکی از منابع تولیدکنندة گازهای گلخانههای اسهت.
اثر تغییر اقلیم در بسیاری از نقاط دنیا برای گیاهان زراعی مختلف مشهخّص شهده اسهت (ردزمها 1و همکهاران،
.)1883
آلوئهورا ،گیاهی است از راست مارچوبهها ،تیرة سوسهنهها ،سهردة آلوئهه و گونه ورا کهه بهومی شهبهجزیرة
عربستان و نواحی نیمهحارّهای آفریقا اسهت (وگها 1و همکهاران .)1881 ،اسهتفادة آلوئههورا از متابولیسهم اسهید
کراسوالسه ،این گیاه را قادر میسازد تا در شرای کهمآبهی ،مقاومهت بسهیاری از خهود نشهان دههد (کاتهل 0و
همکاران .)1880 ،بر اساس آزمایشهای مختلف ،این گیاه میتواند در تنش آبی بسهیار مقهاوم باشهد .بهر ایهن
اساس ،توان تحمّل گیاه از  %3تا  %18تبخیهر و تعهرّق اسهت (سهیلوا 3و همکهاران .)1828 ،در صهورت کشهت
طبیعی در فضای باز ،میزان بارش دریافتی مورد نیاز برای این گونه ،بین  38تها  988میلهیمتهر اسهت کهه بها
کاهش بارش از این مقدار ،نیاز به آبیاری افزایش مییابد ،امّا با افزایش بهارش از ایهن محهدوده ،رشهد گیهاه بها
کاهش مواجه میشود (منتیاثونگ 28و همکاران .)1829 ،آلوئهورا در شهرای تهابش مسهتقیم ( 3تها 28سهاعت
تابش خورشید) بهین رشد را دارد ،امّا سای کم نیز برای رشد آن مناسب است.
)1- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC
)2- World Meteorological Organization (WMO
3- Chang
4- Bani-Domi
5- Reilly
6- Redsma
7- Vega
8- Cuttle
9- Silva
10- Maenthaisong
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میانگین کمین دمای هوا در محی رشد این گیاه ،در حدود  21درج سانتیگراد است .این گیاه ،بهلحهاظ
تحمّل دماهای باال ،بسیار مقاوم است (تا حدود  08درجه) بهطوری که مناسبترین دمها بهرای افهزایش شهیرة
گیاه 48 ،درج سلسیوس است (سیمال 2و همکاران .)1888 ،محدودیت اصهلی ایهن گیهاه در دماههای یهایین
است بهگونهای که با کاهش میانگین کمین دمای ههوا ،فعّالیّهت و رشهد گیهاه کُنهد شهده و بها نزدیهک شهدن
میانگین کمین دمای هوا به صفر درج سلسیوس ،عالئم مرگ در گیاه یدیدار مهیشهود؛ از طرفهی ایهن گیهاه،
چندان به شوری مقاوم نیست (جین 1و همکاران .)1881 ،در این راستا ،با توجّه به یتانسیلهای باالی منهاط
جنوبی کشور و بهویژه استان هرمزگان ،بهدلیهل شهرای مناسهب آبوههوایی بهرای کشهت ایهن گونه گیهاهی
ارزشمند ،و با عنایت به اینکه کشت آلوئهورا بهعنوان یک واریت جدید میتواند بهعنوان یک مؤلّفه اقتصادی در
استان هرمزگان (و حتّی کشور) مطرح شود.
تأثیرگااری شرای اقلیمشناختی و بهدنبال آن ،تغییهر و تنهوّع آبوههوایی بهر روی گیهاه آلوئههورا از ابعهاد
مختلفی قابلی بررسی است .نهتنها یهنههای آگروکلیمایی مسهتعدّ کشهت گیهاه آلوئههورا ،تحهت تهأثیر شهرای
آبوهوایی تعیین میشود (محمدی و مهدیان ماهفروزی ،)2932 ،بلکه شهرای آبوههوایی مهیتوانهد ترکیبهات
شیمیایی عصارة گیاه آلوئهورا را تحت تأثیر قرار دهد؛ برای مثال ،سهندی  9و همکهاران ( ،)1821بها گهردآوری
نمونههای آلوئهورا در نواحی اقلیمی مختلف هند ،نشان دادند کهه عناصهری ماننهد محتهوای فنلیهک عصهاره و
مقدار آنتیاکسیدان آن ،در شرای اقلیمی متفاوت ،بهصورت معنیداری از هم تفاوت داشتهاند؛ ولی تفهاوت در
سایر فاکتورهای گیاه آلوئهورا در اقلیمهای مختلف ،معنیدار نبوده است؛ اگرچه در مهورد تأثیرگهااری شهرای
آبوهوایی در کشت آلوئهورا ،مطالعات انگشتشماری صورت گرفته اسهت ،امّها در زمینه تأثیرگهااری شهرای
آگروکلیمایی در توزیع فضایی و ویژگیهای کمّی و کیفی محصوالتی که کشت آنها رایجتر بوده است ،مطالعات
بیشتری صورت گرفته است که از جمل آنها میتوان به کار میرموسهوی و میریهان ( ،)2931در زمینه ارزیهابی
آگروکلیمایی کشت یسته در استان زنجان ،امیدوار و همکاران ( ،)2939در زمین ارزیابی آگروکلیمهایی کشهت
کلزا در استان کرمانشاه ،فال سلیمان و همکاران ( ،)2931در زمین ذرّت اشهاره کهرد کهه وجهه مشهترک ایهن
یژوهشها این است که با شناسایی عناصر و مؤلّفههای اقلیمی و غیر اقلیمی مؤثّر در کشهت ایهن محصهوالت و
بهکارگیری روشهای تلفی مبتنی بر تحلیل سلسلهمراتبی ،منط بهولین و منطه فهازی در محهی سیسهتم
اطّ العات جغرافیایی ،نواحی مسهاعد و نامسهاعد کشهت ایهن محصهوالت را شناسهایی کهردهانهد .خروجهی ایهن
یژوهشها و تحقیقات مشابه ،ارائ نقشههای کاربردی نواحی مستعد و نامستعد کشت محصوالت یادشده است؛
امّا این تحقیقات دینامیک و جابهجایی این یهنههای آگروکلیمایی را در سهناریوهای مختلهف تغییهر اقلهیم در
دورة آینده ارائه نکردهاند.
یژوهش حاضر ،به امکانسنجی کشت گون آلوئهورا در اسهتان هرمزگهان یرداختهه و ایهن اسهتان ،برحسهب
معیارهای مختلف اقلیمشناسی ،خاکشناسی و مشخّصات فیزیوگرافیک بررسی میشود؛ سپس به یهنههبنهدی
استان هرمزگان برای تعیین مناط مستعدّ کشت گیاه آلوئهورا یرداخته میشهود .در نهایهت ،تغییهرات نهواحی
آگروکلیمایی مساعد کشت این محصول در استان هرمزگان تحت  4خ ّ سیر انتشهار دیاکسهید کهربن،1/1 ،4
 1 ،4/3و  ،0/3برای سال  1838شبیهسازی شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1- Simal
2- Jin
3- Sandip
)4- Representative Concentration Pathways (RCPs
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معرّفی منطق مورد بررسی
استان هرمزگان در حدّ فاصل بین مختصّات جغرافیهایی ʹ 13° 14تها ʹ 10° 31عهر شهمالی و ʹ 39° 42تها
ʹ 33°23طول شرقی از نصف النّهار گرینویچ واقع شده است .این استان ،حدود  10هزار کیلومتر مربع مسهاحت
دارد که از این نظر ،هشتمین استان کشور است .استان هرمزگان از مناط گرم و خشهک ایهران اسهت و اقلهیم
آن تحت تأثیر آبوهوای نیمه بیابانی و بیابانی قرار دارد .هوای نوار ساحلی در تابستانها ،بسهیارگرم و مرطهوب
است و گاهی نیز دمای آن از  31درج سانتیگراد تجاوز میکند .دمای متوسّ ساالن این منطقه ،حهدود 11
درج سانتیگراد است .از ویژگیهای آبوهوایی استان هرمزگان ،یک فصل طهوالنی گهرم و یهک فصهل کوتهاه
خنک است .فصل تابستان ،از اوایل اسفند شروع میشود؛ دمای هوا به تدریج باال رفته تا در تیر ماه ،به مقهادیر
بیشین ساالنه میرسد .فصل سرد آن همراه با خشکی نسبی هوا ،در حدود سه ماه طول میکشد .این فصل ،از
اوایل آذرماه شروع میشود و تحت تأثیر تودههای هوای خنک غربی قرار میگیرد .دمای هوای ایهن اسهتان ،در
سردترین شبهای سال ،بهندرت به صفر درجه میرسد و در روزهای زمستانی ،دمهای آن معمهوالا از ده درجه
سانتیگراد باالی صفر یایینتر نمیآید .میزان رطوبت نسبی در سواحل خلیج فارس بهطور عمهده بهاال اسهت و
بین  8/93تا  8/288نوسان دارد (شکل .)2

مواد و روشها
عوامل اقلیمی و غیر اقلیمی دخیل در کشت و فنولوژی گیاه آلوئهورا در مطالعات یژوهشهگران مختلهف (وگها و
همکاران1881 ،؛ سندی و همکاران1821 ،؛ سیمال و همکاران1888 ،؛ سیلوا و همکهاران )1828 ،شناسهایی
شد که در ادامه معرّفی میگردد .متغیّرهای کمینه و بیشین دما ،بارش ،شهیب و جههت شهیب ،ارتفهاع و نهوع
خاک و نیز یراکنش گنبدهای نمکی بهعنوان دادههای ورودی تحقی که از میان انبوهی از متغیّرهای اقلیمهی
و غیر اقلیمی که ارتباط و تأثیرگااری بیشتر و معنیدارتری بر کشت و فنولوژی گیاه آلوئهورا داشتند ،انتخهاب
شدند (میرموسوی و میریان.)2931 ،

شکل  .7موقعيّت جغرافيايی استان هرمزگان
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دادههای مورد استفاده در این یژوهش به دو دسته تقسیم شد .دست اوّل از دادهها ،عناصراقلیمی تأثیرگاار
در رشد و فنولوژی گیاه آلوئهورا هستند که عبارتند از دمای کمینهه ،بیشهینه و بهارش ،دسهت دوّم از دادههها،
عوامل یایدار محیطی هستند که در طول زمان تغییرات بسیار کمتری نسهبت بهه عناصهر اقلیمهی دارنهد؛ ایهن
عوامل عبارتند از ارتفاع ،شیب ،جهت شیب و نوع خاک منطقه (جدول .)2
فرایند اجرای این یژوهش ،بهصورت فلوچارت شکل  1ارائه شده است .بهر اسهاس ایهن فلوچهارت ،ابتهدا بها
بهکارگیری الگوریتم وزندهی سلسلهمراتبی ،به تعیین اهمّیّت ههر کهدام از عناصهر اقلیمهی و غیهر اقلیمهی در
کشت گیاه آلوئهورا اقدام شد .در نهایت ،با تلفی وزندار الیهها در محی جی.آی.اِس ،.2بر اساس وزنههای بهه
دست آمده برای هر الیه ،نواحی مساعد کشت گیاه آلوئهورا در استان هرمزگان شناسهایی شهد .در نهایهت ،بهه
شبیهسازی عناصر اقلیمی دمای کمینه و بیشینه و بارش استان تحهت  4خه ّ سهیر انتشهار دیاکسهید کهربن
گزارش ینجم هیئت بینالدول تغییر اقلهیم بهار دیگهر فراینهد بهرهم نههی وزندار در محهی جهی.آی.اِس .بها
جایگزینی الیههای اقلیمی شبیهسازیشده تحت  4خ ّ سیر یادشده ،ان جام گرفت و مناط مساعد کشت گیاه
آلوئهورا دوباره در شرای اقلیمی شبیهسازیشدة سال  ،1838برآورد شد.
جدول  .7دادههاي مورد استفاده در تحقيق
نوع داده
عناصر نایایدار

عناصر یایدار

داده
دمای کمینه
دمای بیشینه
بارش
ارتفاع
شیب
جهت شیب
نوع خاک

شکل  .6فرايند تعيين مناطق مستعدّ کشت آلوئهورا در شرايط اقليم کنونی و تحت  4خطّ سير انتشار دياکسيد کربن در سال 6272
)1- Geographic Information System (GIS
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بهمنظور وزندهی دادهها از روش تحلیل سلسهلهمراتبهی 2اسهتفاده شهد .در فراینهد تحلیهل سلسهلهمراتب،
بیشترین وزن به الیهای تعلّ میگیرد که بیشهترین تهأثیر را در تعیهین ههدف دارد؛ بهه عبهارت دیگهر ،معیهار
وزندهی به هر واحد اطّالعاتی نیز بر اساس بیشترین نقشی است که داخهل آن الیهه ایفها مهیکنهد (مهارال 1و
همکاران .)1883 ،برای تعیین میزان وزن هر الیهه ،از  43یرسشهنام توزیهعشهده میهان کارشناسهان کشهت و
ترویج مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران استفاده شد.
در مدلهای اجراشده ،برای ینجمین گزارش ارزیابی تغییر اقلیم ،خه ّ سهیرهای انتشهار دیاکسهید کهربن
جایگزین سهناریوهای سهری شهدن (ون ویهورن 9و همکهاران .)1822 ،سهناریوهای انتشهار دیاکسهید کهربن،
نشاندهندة محرّکههای تابشی هستند و در میان آنها خ ّ سهیر انتشهار  1/1سهناریوی انتشهار و محرّکههههای
تابشی کم (تقریباا با سناریوهای ب  2و ب  1مطابقت دارنهد) و خه ّ سهیر انتشهار  0/3محرّکههههای تابشهی و
سناریوهای انتشار زیاد (تقریباا با سناریوهای آ  2و آ  )1را نشان میدهند؛ همچنین ،خ ّ سهیرهای انتشهار 4/3
و  1حالت متوسّ دارند (ریاحی و همکاران( )1822 ،جدول .)1

نتاي
توزیع فضایی عوامل محیطی مؤثّر در یتانسیل آگروکلیمایی کشت گیاه آلوئهورا در استان هرمزگان کهه شهامل
شیب ،جهت شیب ،نوع خاک و ارتفاع است در نقشههای شکل  9ارائهه شهده اسهت .همهانطهور کهه مشهاهده
میشود ،توزیع ارتفاعی ناهمواریها در استان هرمزگان بهگونهای است کهه نهواحی شهمالی اسهتان و برخهی از
نواحی شمال شرق ،بیشترین ارتفاعات منطقه را به خود اختصاص داده است .میهانگین ارتفهاع نهواحی شهمالی
استان بیش از  2388متر است؛ در حالی که در بخش وسیعی از نواحی جنوبی استان ارتفاع بهه کمتهر از 388
متر و حتّی در برخی مناط  ،ارتفاع به صفر هم میرسد .نقش شیب منطقه نیز که با اسهتفاده از مهدل ارتفهاع
رقومی زمین با رزلوشن فضایی  98متر تهیّه شد ،نشان میدهد که کمتهرین شهیب در قسهمتههای جنهوبی و
نزدیک ساحل دیده میشود ،در واقع ،کمین شیب در بخشهای کمارتفاع ساحلی مشاهده مهیشهود .بیشهین
شیب نیز در بخشهای شمالی استان واقع شده است.
جدول  .6خطّ سيرهاي  4گانه انتشار دي اکسيد کربن (رياحی و همکاران)6277 ،
باالنس کربن
سناريو

واداشت تابشی

برحسب بخش در
ميليون

آنومالی دما به
سانتیگراد

روند

سريهاي
معادل

خ ّ سیر
انتشار 0/3

 0/3وات بر متر مربع در سال 1288

2918

4/3

افزایشی

سناریوی
آ2ف2

خ ّ سیر
انتشار 1

 1وات بر متر مربع بعد از سال 1288

038

9

روند ثابت بدون
جهش

سناریوی
ب1

خ ّ سیر
انتشار 4/3

 4/3وات بر متر مربع بعد از سال 1288

138

1/4

روند ثابت بدون
جهش

سناریوی
ب2

خ ّ سیر
انتشار 1/1

 9وات بر متر مربع تا قبل از سهال 1838
و  1/1وات بر متر مربع تا سال 1288

438

2/3

ابتدا افزایشی
سپس کاهشی

-

)1- Analytic Hierarchy Process (AHP
2- MarIa
3- Vuuren
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شکل  .9دوامل محيطی دخيل در پهنهبندي کشت آلوئهورا (دوامل پايدار)

میانگین بلندمدّت توزیع فضایی عناصر اقلیمی دخیل در تعیین شرای آگروکلیمایی کشت گیهاه آلوئههورا،
که شامل دمای بیشینه و کمینه و بارش منطق مورد مطالعه است ،با استفاده از دادهههای یایگهاه اقلیمهی ورد
کالیم ،2ارائه شده است (شکل  .)4همانطور که مشاهده میشهود ،نهواحی جنهوبی اسهتان ،از لحهاظ میهانگین
دمای کمینه به  19درج سانتیگراد رسیدهاند در حالی که نواحی شمالی منطقه ،از لحاظ میانگین کمین دما
به  2/1درج سانتیگراد رسیدهاند .از لحاظ توزیع دمای بیشینه نیز الگوی فضایی مشابهی مانند دمای کمینهه
مشاهده شد که نواحی جنوبی استان ،دارای دمای بیشین حدود  91/3درج سهانتیگراد در سهال هسهتند در
حالی که نواحی شمالی ،دارای دمای کمتر از  21درج سانتیگراد بودهاند .از لحاظ توزیهع فضهایی بهارش نیهز
همانطور که مشاهده میشود ،نواحی شمالی منطقه ،بارش بیشتری از نواحی جنوبی دریافت میکنند .بهطهور
متوسّ  ،میانگین بارش نواحی شمالی منطقه بین  188تا  108میلیمتر است در حالی کهه در نهواحی جنهوبی
منطقه ،بارش به کمتر از  298میلیمتر و در برخی نواحی به زیر  288میلیمتر هم میرسد.
ماتریس مقایس زوجی هر کدام از متغیّرهای دخیل در یهنهبنهدی آگروکلیمهایی کشهت گیهاه آلوئههورا بها
استفاده از یرسشنامههای نظرسنجی از کارشناسان تکمیل شد (جدول  .)9بر اساس این ماتریس ،با اسهتفاده از
الگوریتم وزندهی سلسلهمراتبی وزن هر کدام از متغیّرها و عوامل دخیل در تعیین تهوان آگروکلیمهایی کشهت
آلوئهورا ارائه شد .بهر اسهاس مهاتریس مقایسه زوجهی ارائههشهده ،شهاخص ناسهازگاری یها تنهاقن وزندههی
محاسبهشده برابر  8/849بوده است که کمتر از میزان آستان مجاز ( )8/2بهوده اسهت و لهاا مهاتریس مقایسه
زوجی ،قابلیّت استفاده برای وزندهی نهایی عناصر دخیل در یهنهبندی کشت آلوئهورا را دارد.
1- Worldclime
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شکل  .4توزيع فضايی دناصر اقليمی دخيل در کشت آلوئهورا در استان هرمزکان
جدول  .9ماتريس مقايس زوجی هر کدا از متغيّرهاي دخيل در پهنهبندي آگروکليماتيک آلوئهورا
ارتفاع شيب جهت شيب نوع خاک گنبدهاي نمکی بارش دماي کمينه دماي بيشينه
1
8/24
1
8/3
8/13
2
2
2
ارتفاع
9
8/24
9
8/3
8/13
1
2
شیب
2
8/24
2
8/13
8/24
2
جهت شیب
1
2
3
1
2
نوع خاک
1
8/3
9
2
گنبدهای نمکی
2
8/13
2
بارش
3
2
دمای کمینه
2
دمای بیشینه
8/849
شاخص ناسازگاری

وزنهای نهایی هر کدام از عناصر دخیل در یهنهبندی کشت گیاه آلوئههورا بهصهورت جهدول  4ارائهه شهده
است که بر اساس آن ،میانگین کمین دما و جنس خاک ،بیشترین وزن را دارند در حالی که بهارش و بیشهین
دما ،وزنهای کمتری را به خود اختصاص دادهاند.
جدول  .4ماتريس وزندهی نهايی هر کدا از متغيّرهاي دخيل در پهنهبندي آگروکليماتيک آلوئهورا
وزن
عوامل اقلیمشناختی

عوامل محیطی

متغيّر
میانگین کمین دما
میانگین بیشین دما
بارش
جهت شیب
شیب
جنس خاک
ارتفاع

وزن
8/10
8/891
8/899
8/84
8/830
8/211
8/81
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برای برهم نهی وزندار عوامل مؤثّر در یهنهبندی آگروکلیمایی کشهت گیهاه آلوئههورا ،از ابهزار جبهر نقشهه
سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده شد و رابط خطّی  2در محی نرمافزار ماکور برای برهم نههی الیهههها و
تولید نقش آگروکلیمایی کشت آلوئهورا در استان هرمزکان اعمال شد:
رابط 2

ترکیب خطّی تولید نقش یتانسیل آگروکلیماتیک کشت گیاه آلوئهورا (پ.آ.ک.آ):

(ارتفاع) ( + 8/81خاک) ( + 8/211شیب) ( + 8/30جهت شیب) ( + 8/84بارش)  = +8/99پ.آ.ک.آ
(دمای کمینه) ( + 8/10دمای حداکثر) 8/91

نقش نهایی حاصل از برهم نهی وزندار الیههای مورداستفاده که بر اساس ترکیهب خطّهی رابطه  2انجهام
گرفت ،نواحی مساعد و نامساعد برای کشت گیاه آلوئهورا در استان هرمزگان را ارئه کرد (شکل  .)3نقش یهنه
آگروکلیمایی کشت گیاه آلوئهورا در استان هرمزگان ،بیهانگر آن بهود کهه حهدود  8/99از مسهاحت اسهتان کهه
بیشتر در نواحی جنوبی قرار دارند ،دارای قابلیّت کشت خوب و عالی برای این گیاه هسهتند .دو طبقه قابلیّهت
کشت خوب و عالی بهترتیب  8/20و  8 /21از مساحت این اسهتان را بهه خهود اختصهاص دادهانهد .ایهن طبقه
آگروکلیمایی که بسیار مساعد کشت آلوئهورا است ،منطب بر دامن دمای کمین  18تا  19درجه سهانتیگراد
بوده است و از لحاظ دمای بیشینه نیز در دامن دمایی بین  11تا  91درج سانتیگراد واقع شده اسهت؛ امّها از
لحاظ بارش ،این طبق آگروکلیمایی در نواحی کمبارش اسهتان یعنهی بخهشههای جنهوبی کهه کمتهر از 288
میلیمتر بارش دریافت میکند ،گسترده شده است .از لحاظ عناصر یایدار محیطی نیز همانطور کهه مشهاهده
میشود ،یهن مساعد کشت آلوئهورا غالباا منطب بر خاکهای بدلندی و ترکیب اریهدی سهویل و آنتهی سهویل
متوسه  ،بهصهورت نهواحی
ّ
است .در نواحی هموار و کمارتفاع استان توزیع شده است .طبق بها قابلیّهت کشهت
محدود در بخشهای یایکوهی و مرکزی استان مشاهده میشود ،این طبقه ،دارای میانگین دمایی کمینه بهین
 21تا  18درج سانتیگراد است و خاکهای این منطقه نیز بیشتر بدلندی و آبرفتی است .ایهن یهنهه ،حهدود
 8/23از مساحت کلّ استان را به خود اختصاص داده است .در نهایت ،دو طبق فاقد قابلیّهت و قابلیّهت ضهعیف
در مجموع حدود  8/32از مساحت استان را به خود اختصاص دادهاند .محدودیتهای اقلهیمشهناختی از قبیهل
یایین بودن دمای کمینه (کمتر از  21درج سانتیگراد) شیب زیاد ،خاکههای تکامهلنیافتهه و سهنگالخی ،از
محدودیتها و موانع اصلی یایین بودن قابلیّت آگروکلیمایی کشت گیاه آلوئهورا در این طبقه است.

شکل  .7نقش نهايی مناطق استعداد آگروکليمايی کشت گياه آلوئهورا در استان هرمزگان در شرايط اقليم کنونی
1- Map Algebra

22
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برای تحلیل تغییرات فضایی یهنههای آگروکلیمایی کشت گیهاه آلوئههورا ،در شهرای اقلیمهی سهال 1838
تحت  4خ ّ سیر انتشار دیاکسید کربن ،فاکتورهای اقلیمشناختی دخیل در یهنهبنهدی آگروکلیمهایی کشهت
این گیاه ،برای سال  1838تحت  4خ ّ سیر یادشده شبیهسازی شد (شکل  1تا .)0

شکل  .2مجموع ساالن بارش شبيهسازيشدة سال  6272تحت  4خطّ سير انتشار دياکسيد کربن

شکل  .1ميانگين ساالن دماي بيشين شبيهسازيشدة سال  6272تحت  4خطّ سير انتشار دياکسيد کربن

تحليل تغييرپذيري قابليّت آگروکليمايی کشت گياه آلوئهورا در استان هرمزگان تحت خطّ سيرهاي چهارگانة انتشار...

21

شکل  .0ميانگين ساالن دماي کمين شبيهسازيشدة سال  6272تحت  4خطّ سير انتشار دياکسيد کربن

حال در رابط  2که برای برهم نهی وزن دار عناصر دخیل در تولید نقش استعداد آگروکلیمایی کشت گیهاه
آلوئهورا ارائه شده بود ،بهجای عناصر اقلیمی دورة کنونی ،عناصر اقلیمی شبیهسازیشدة سال  ،1838قرار داده
شده و نقش نهایی یتانسیل آگروکلیمایی کشت گیاه آلوئهورا در سال  1838تحت  4خ ّ سیر اقلیمی یادشده،
بهصورت شکل  3ارائه شد.

شکل  .3نقشههاي توليدشدة پتانسيل آگروکليمايی کشت گياه آلوئهورا در استان هرمزگان تحت  4خطّ سير انتشار دياکسيد کربن
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تغییرات فضایی طبقات آگروکلیمایی کشت گیاه آلوئهورا در استان هرمزگان تحت  4خ ّ سیر انتشهار ،1/1
 1 ،4/3و  ،0/3برای سال  1838و مقایس آن با نقشه آگروکلیمهایی مبتنهی بهر اقلهیم سهال  1823بهصهورت
نمودارهای شکل  28ارائه شده است؛ همانطور که مشاهده میشود ،در خ ّ سیر تغییر اقلیم انتشهار  ،1/1سهه
طبق قابلیّت ضعیف ،فاقد قابلیّت کشت و قابلیّت کشت متوس  ،با کاهش مساحت روبهرو بهودهانهد؛ در حهالی
که دو طبق با قابلیّت باال و قابلیّت خوب ،با افزایش مساحتی در حدود  38تا  18درصدی روبهرو بهودهانهد .در
خ ّ سیر انتشار  4/3طبقات آگروکلیمایی کشت گیاه آلوئهورا ،کمتهرین تغییهرات را نسهبت بهه اقلهیم کنهونی
داشتهاند و شرای آگروکلیمایی کشت گیاه آلوئهورا تحت این خ ّ سیر ،نسهبت بهه اقلهیم کنهونی یعنهی سهال
 1823تغییرات چشمگیری نشان نداده است.
در خ ّ سیر انتشار  ،1میزان تغییرات نسبت طبقات آگروکلیمایی کشت گیاه آلوئههورا در سهال  1838کهه
بهصورت شکل  3نیز ارائه شده است ،بیانگر آن است که طبقات قابلیّت ضعیف ،فاقد قابلیّهت کشهت و قابلیّهت
کشت متوسّ  ،با کهاهش مسهاحت چشهمگیری بهین  %98تها  %38روبههرو بهودهانهد؛ در حهالی کهه دو طبقه
آگروکلیمایی قابلیّت کشت باال و قابلیّت کشت خوب ،تحت خ ّ سیر یادشده در سال  1838افزایشی در حدود
 %48تا  %08نشهان خواهنهد داد .در نهایهت ،تحهت خه ّ سهیر انتشهار  0/3نیهز همهانطور کهه در شهکل  3و
نمودارهای شکل  28مشاهده میشود ،طبقات آگروکلیمایی کشهت گیهاه آلوئههورا تغییهرات بهارزی را در سهال
( 1838شرای تغییر اقلیم) نسبت به سال ( 1823اقلیم کنونی) خواهند داشهت .در ایهن سهناریو نیهز هماننهد
خ ّ سیر  ،1سه طبقه قابلیّت ضعیف ،فاقد قابلیّت کشت و قابلیّت کشت متوسّ  ،با کاهش مساحتی در حهدود
 %28تا  %18روبهرو بودهاند؛ در حالی که دو طبق آگروکلیمایی قابلیّت کشت باال و قابلیّت کشت خوب ،تحهت
خ ّ سیر یادشده در سال  ،1838افزایشی در حدود  %18تا  %03نشان خواهند داد.

بحث
با مطمئنتر شدن یژوهشگران از اینکهه بهاال رفهتن غلظهت گازهههای گلخانههای موجهب افهزایش دمهای کهرة
زمهین خواههد شهد ،نگرانیهایی در مورد اثرات بالقوّة این تغییهرات بهر تولیهد محصوالت زراعی بهوجود آمهده
است .از آنجا که کشهورهای درحهالتوسعه ،بهشدّت به کشاورزی وابسهتهانههد ،تههأثیر گرمههایش جهههانی بههر
تولیدات این کشورها ،مخاطرات جدّی از نظر امنیّهت غهاایی بههههمههراه خواههد داشهت (کهوچکی و نصهیری
محالتی .)2932 ،مطالع اثرات تغییر اقلهیم بهر تولیهد محصهوالت زراعهی ،مسهتلزم برآورد وضههعیّت اقلیمههی
آینهده اسهت .ایهن برآوردهها ،در حهال حاضهر به وسیل مدلههای گهردش عمهومی و بهر اسهاس سههناریوهای
مختلف انجام میگیرد و تلفی این نتایج ،با مدلهای شبیهسازی رشههد امکهان یهیشبینهی عملکهرد گیاههان
زراعهی را در شهرای اقلیمهی آینهده فراهم میسازد .امهروزه اصهلیترین و مههمتهرین اسهتراتژی رویهارویی بها
تغییرات آبوهوایی ،انطباق 2یا سازگاری با این تغییرات است .در واقع ،فرایند انطبهاق یها سهازگاری بها تغییهر
اقلیم شامل یک سری از سازوکارهای مدیریتی همهجانبه اسهت کهه ههدف اساسهی آن ،کهاهش و بهه حهداقل
رساندن اثرات مخرّب ناشی از تغییر اقلیم در ابعاد مختلف است (هیئت بینالدول تغییر اقلیم.)1883 ،
آگاهی از تأثیرات بالقوّه ای که تغییر اقلیم مهیتوانهد در زمینه کشهاورزی داشهته باشهد ،اوّلهین ییشنیهاز
سازگاری با تغییر اقلیم است .در این راستا ،هدف اساسی یهژوهش حاضهر نیهز ،آشکارسهازی تغییهرات فضهایی
یهنههای قابل کشت گیاه آلوئهورا در استان بوشهر در سال  1838تحت  4خ ّ سیر انتشهار دیاکسهید کهربن
بههود کههه نتههایج نشههاندهندة آن بههود کههه در  4خهه ّ سههیر انتشههار  1 ،4/3 ،1/1و  ،0/3در شههرای اقلیمههی
1- Adoptation
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شبیهسازیشدة سال  1838یهنههای آگروکلیمایی کشت گیاه آلوئهورا تغییرات فضایی کمهابیش محسوسهی را
متحمّل خواهند شد .طبقات قابلیّت ضعیف ،فاقد قابلیّت کشت و قابلیّت کشهت متوسه  ،بها کهاهش مسهاحت
چشمگیری بین  %98تا  %48روبهرو بوده اند؛ در حالی که دو طبق آگروکلیمایی قابلیّهت کشهت بهاال و قابلیّهت
کشت خوب ،تحت خ ّ سیرهای یادشده در سال  1838افزایشی در حدود  %48تها  %18نشهان داده اسهت .در
این یژوهش ،شرای اقلیمی سال  1838بر اساس ینجمین گزارش 2ارائهشدة هیئت بینالدول تغییر اقلهیم کهه
در آن خ ّ سیرهای انتشار دیاکسید کربن جهایگزین سهریها 1شهده اسهت (هیئهت بینالهدول تغییهر اقلهیم،
 )1829شبیهسازی شد.

طبق فاقد قابليّت کشت

طبق قابليّت کشت ضعيف

طبق قابليّت متوسط

طبق قابليّت کشت خوب

طبقه قابليّت کشت باال
شکل  .72تغييرات فضايی طبقات آگروکليمايی کشت گياه آلوئهورادر استان هرمزگان تحت  4خطّ سير انتشار براي سال  6272و
مقايس آن با نقش آگروکليمايی مبتنی بر اقليم سال 6277
)1- Fifth Assessment Report (AR5
)2- Special Report on Emissions Scenarios (SRES
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بر اساس خ ّ سیر چهارگان انتشار دیاکسید کربن در خ ّ سیر  1/1میهزان انتشهار در دورة 1823-1813
به ییک رسیده و بعد از آن ،روند کاهشی آرامی دارد .در این سناریو ،میزان افزایش دمها نسهبت بهه دورة یایهه،
بین  8/4تا  2/1درج سانتیگراد خواهد بود؛ در حهالی کهه در خه ّ سهیر انتشهار  4/3در دهه  ،1848میهزان
انتشار به ییک رسیده و یس از آن ،روند نزولی مشاهده میشود .در این سهناریو ،میهزان افهزایش دمها در سهال
 1838بین  8/3تا  1درج سانتیگراد خواهد بود؛ امّا در سهناریوی  ،1میهزان انتشهار تها سهال  1838کمتهر از
سناریوی  4/3بوده است؛ لاا میزان افزایش دمای سال  1838در این سهناریو ،کمتهر برابهر  8/1تها  2/0درجه
سانتیگراد بوده است؛ امّا در سناریوی  ،0/3روند افزایشی ثابتی همواره در افزایش دیاکسهید کهربن مشهاهده
شده و بیشترین افزایش دما نیز مربوط به همین سناریو بوده است که برابر  2/4تا  1/1درج سانتیگراد اسهت
(منشوسهن 2و همکههاران)1822 ،؛ بنههابراین ،بهههطههور کلّ هی تحههت هم ه خه ّ سههیرهای مههورد بررسههی ،اقلههیم
شبیهسازیشدة سال  1838گرمتر از اقلیم دورة یایه خواهد بود و از آنجها کهه محهدودیت اصهلی کشهت گیهاه
آلوئهورا دماهای یایین یا سرما است ،این محدودیت ،کمتر شده و همچنان که نتایج یژوهش حاضهر نشهان داد،
وسعت یهنههایی که قابلیّت کشت متوس به باال برای گیاه آلوئههورا دارنهد ،افهزایش داشهته اسهت .بیشهترین
افزایش یهنههای آگروکلیمایی با استعداد باالی کشت گیاه آلوئهورا در اقلیم خ ّ سهیر  0/3مشهاهده شهد کهه
بیشترین میزان افزایش دما را برآورد کرده است و کمترین افزایش وسعت یهنههای مساعد کشت آلوئههورا نیهز
در اقلیم خ ّ سیر  1/1مشاهده شد که در آن ،میزان افزایش دما کمتر از سایر خ ّ سیرها بوده است.
در زمین قابلیّتسنجی آگروکلیمهایی کشهت محصهوالت مختلهف از جملهه یسهته (میرموسهوی و میریهان،
 ،)2931کلهزا (امیهدوار و همکههاران ،)2939 ،آلوئههورا (محمهدی و مههاهفروزی ،)2932 ،ذرّت (فهال سههلیمان و
همکاران )2931 ،و غیره یژوهشهای متعدّدی انجام شده است که بیشتر آنها همانند روش کهار ایهن تحقیه ،
ابتدا با شناسایی عناصر و مؤلّفهههای اقلیمهی و غیهر اقلیمهی مهؤثّر در کشهت ایهن محصهوالت و بههکهارگیری
روشهای تلفی مبتنی بر تحلیل سلسلهمراتبی ،منطه بهولین و منطه فهازی در محهی سیسهتم اطّالعهات
جغرافیایی ،نواحی مساعد و نامساعد کشت این محصوالت را شناسایی کردهاند .خروجی نهایی ایهن تحقیقهات،
ارائ نقشههای کاربردی قابلیّت آگروکلیمایی کشت محصوالت یادشده خواهد بود که میتوانهد مهورد اسهتفادة
سازمانهای متولّی امور کشاورزی برای تخصیص بهینه زمینههای کشهاورزی بهه محصهوالت زراعهی مختلهف
منطب بر نیازهای آگروکلیمایی منطقه قرار گیرد؛ امّا همانگونه که اشاره شد ،امهروزه نظهر بهه اهمّیّهت بحه
تغییرات آبوهوایی ،همگی طرحها و یروژههای مرتب با کشاورزی ،بهدلیل ارتبهاط مسهتقیمی کهه بها شهرای
آبوهوایی دارند ،ضروری است که ییوستها و مالحظات مرتب با تغییر اقلیم بهههمراه داشهته باشهند؛ لهاا در
این یژوهش ،افزون بر اینکه نقش قابلیّت آگروکلیمایی کشت گیاه آلوئهورا در شرای اقلیم کنهونی تولیهد شهد،
نقشههای قابلیّت آگروکلیمایی کشت این گیاه ،در شرای اقلیمی سال  1838نیهز تحهت  4خه ّ سهیر انتشهار
دیاکسید کربن تولید شد.

نتيجهگيري
امروزه تغییر اقلیم بهعنوان اصلی ترین و مهمترین چالش زیست محیطهی یهیشروی جوامهع بشهری ،تهأثیرات
گستردهای بر جنبههای مختلف حیات بشری داشته است .مهمترین و اساسیترین استراتژی رویارویی با تغییهر
اقلیم ،برنامهریزی برای انطباق یا سازگاری با تغییر اقلیم بهمنظور به حداقل رساندن اثرات منفهی آن اسهت .در
1- Meinshausen
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این راستا ،هدف اساسی یزوهش حاضر ،آشکارسهازی تغییهرات فضهایی یهنههههای آگروکلیمهایی کشهت گیهاه
آلوئهورا در استان بوشهر در شرای اقلیمی سال  1838بوده است تا با آگاهی از تأثیرات بالقوّة تغییهر اقلهیم در
این زمینه ،بتوان با مدیریت صحیح منطب بر اقلیم سال  ،1838میزان خسارات و هزینهههای تحمیلهی تغییهر
اقلیم در این زمینه را به حداقل رساند .نتایج این یژوهش بیانگر آن بود که در سهال  1838در اسهتان بوشههر،
تغییرات آبوهوایی یتانسیل آگروکلیمایی کشت گیاه آلوئهورا در این استان را نهتنها محهدود نمهیکنهد؛ بلکهه
گسترش میدهد .در سال  ،1838در هم خ ّ سیرهای انتشار ،یتانسیل آگروکلیمایی کشت گیاه آلوئهورا روند
افزایشی داشته است که بیشترین افزایش در خ ّ سیر  0/3مشاهده شهد؛ بنهابراین ،مهیتهوان بها فهراهمکهردن
زمینههای توسع کشت این محصول در اقلیم گرمتر سال  1838و جایگزینی گیاه آلوئهورا با محصوالتی که در
سال  1838تحت شرای تغییر اقلیم با محدودیت آگروکلیمایی روبهرو میشهوند ،نههتنهها اثهرات مخهرّب آن را
کاهش داد ،بلکه در واقع ،تغییر اقلیم را به یک فرصت و مزیت اقتصادی تبدیل کرد.
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