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 چکیده
کاهش خواهد به داللیل مختلفی محصوالت کشاورزی بیشتر عملکرد  2030دهد که تا سال ها نشان میبینیپیش

زیرزمینی  هایتبخیر و تعرق، کاهش بارش و آبشویی خاک و آلودگی آبتغییرات اقلیمی با افزایش دما و تشدید یافت. 

 ندهیها گیاهان امیدبخشی برای آشورزیگردد. های جغرافیایی باال میموجب افزایش شوری خاک به ویژه در عرض

 هایلظتتوانند چرخه زندگی خود را در غمیبود، زیرا این گیاهان  اقلیم خواهند تغییرکشاورزی جهان در شرایط 

ربنه و کهای سهتواند موجب افزایش بیشتر تحمل شوری شورزیاکسیدکربن میافزایش دی زیاد نمک کامل کنند و

های چهارکربنه شود. نتایج متفاوتی درمورد تاثیر تغییر اقلیم بر گیاهان افزایش دما موجب افزایش تولید شورزی

اکسیدکربن موجب افزایش تحمل به شوری کاهش اثرات افزایش دیعنوان مثال شورزی مشاهده شده است. به

اکسیدکربن موجب تحریک رشد گیاه شورزی شد. یا افزایش دی Aster tripoliumکربنه اکسیداتیو در گیاه سه

دلیل سطح برگ بیشتر و بهبود روابط آبی بود. همچنین، گردید که عمدتا به Spartina densifloraچهارکربنه 

گیاه شورزی  شد. Avicennia germinansکسیدکربن موجب افزایش تحمل به شوری گیاه اافزایش غلظت دی

در شرایط دماهای باال  II ستمیفتوس شتریب ییکاراسرعت فتوسنتز باالتر و  Atriplex centralasiaticaچهارکربنه 

اقلیم شامل افزایش شوری، تغییرات رسد رشد گیاهان شورزی در شرایط طورکلی، به نظر میداد. به ناز خود نشا

اکسیداکربن و کاهش منابع آبی نسبت به گیاهان غیرشورزی بیشتر خواهد بود. همچنین افزایش دما و غلظت دی

 ها شود.تواند موجب بهبود تحمل به تنش شوری شورزیاکسیدکربن و دما میدی

 اکسیدکربن، شورورزی، شوری: دما، دیکلیدی واژگان
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 مقدمه

ها بینییشپموانع افزایش تولید پایدار کشاورزی و امنیت غذایی بشر با تغییرات اقلیمی تشدید خواهد شد. 

تر به دالیل مختلفی از جمله کوتاهمحصوالت کشاورزی  بیشتر عملکرد 2030دهد که تا سال سازی نشان میبا کمک مدل

اثرات عمده تغییر اقلیم شامل  (.2003)کانگ و همکاران،  کاهش خواهد یافت شدن طول دوره رشد و دوره پرشدن دانه

 بینی( و دماهایافزایش شوری خاک، تغییرات در الگوهای بارش )اغلب بارش کمتر و گاهی شدید و غیرقابل پیش

(. تغییر اقلیم با تاثیراتی که بر محیط زیست از جمله افزایش 2015باالتر و متغیر خواهد بود )فالورز و موسکولو، 

شود. شوری به عنوان سطح آب دریاها و افزایش خشکی دارد، موجب افزایش شوری در بسیاری از مناطق جهان می

های جهان و یک سوم اراضی ترین موانع در کشاورزی مطرح است که حدود هفت درصد کل زمینیکی از عمده

وجود، نقش گیاهان شورزی که توانایی تحمل  (. با این2015فاریاب را تحت تاثیر قرار داده است )فالورز و موسکولو، 

تواند پررنگ باشد. بنابراین، پاسخ گیاهان شورزی به تغییرات اقلیم سطوح باالیی از شوری را دارند در آینده می

 . نیازمند توجه بیشتری است

توانند چرخه زندگی خود دهند و میگیاهان شورزی حدود یک درصد پوشش گیاهی جهان را تشکیل می

دن، شهای جداسازی یونی، تنظیم اسمزی، آبکیهای زیاد نمک کامل کنند. این گیاهان از طریق مکانیسمرا در غلظت

ند کناکسیدانی، حفظ وضعیت احیا و عدم جذب نمک، شوری خاک را تحمل میها، سیستم آنتیجذب و انتقال یون

توان های شور، میشورزی در دامنه وسیعی از خاکبه توانایی رشد گیاهان  توجه (. با2013دوآرت و همکاران، )

ای و بالاستفاده را به چرخه کشاورزی شورزیست وارد کرد. این گیاهان در شرایطی که های حاشیهبسیاری از زمین

توانند به عنوان منبع غذایی، سوخت، علوفه، روغن و دارو کشت شوند )فالورز پذیر نباشد، میکشاورزی رایج امکان

 (. 2015کولو، و موس

 تشدید شوری خاک در اثر تغییر اقلیم

نی های زیرزمیتغییرات اقلیم موجب کاهش بارش، تشدید تبخیر به علت افزایش دما و تعرق و آلودگی آب

گردد. شورشدن خاک تحت این شرایط شده و در نتیجه منجر به افزایش روند شورشدن خاک های کشاورزی می

ها و آبیاری باشد. تغییر اقلیم همچنین در نتیجه کاهش بارندگی ،کاهش آبشویی خاکتواند همچنین به دلیل می

، دما و تعرق هارود که نیاز آبی گیاهان را تحت تاثیر قرار دهد. تاثیر بر نیاز آبی از طریق تغییر در بارندگیانتظار می

ها و منابع منجر به کاهش رواناب ؛و تعرق . تغییر در الگوی بارش، دما(2012دپاز و همکاران، شود )گیاه اعمال می
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های سطحی شود. کاهش تامین آبتامین آب سطحی به ویژه در مناطق خشک که متکی به آبیاری هستند می

های زیرزمینی، فرونشست زمین، و های زیرزمینی شده و خطر کاهش سطح آبمنجر به افزایش فشار بر منابع آب

بینی میزان شورشدن (. پیش2013، دوآرت و همکارانشود )دن خاک و آب میکاهش کیفیت منابع از طریق شورش

بینی میزان ساالنه هدایت الکتریکی و اجزای یونی ، مدلی برای پیشSALTIRSOILخاک در اسپانیا توسط مدل 

آّبیاری تا  ننیاز به افزایش میزا ،نشان داد که برای غلبه بر اثرات کنونی تغییر اقلیم بر شورشدن خاک محلول خاک

رسد که این خود آسیب بیشتری به منابع آب زیرزمینی و شورترشدن منابع درصد است. بنابراین، به نظر می 20

 اریبس ییکارا لیدل(. البته در مورد ایران این موضوع به 2003کانگ و همکاران، آبی و خاک را موجب خواهد شد )

قدار کاهش م نیشود که ا یتالش م تواند متفاوت باشد ومی ،باال اریبس ییکسر آبشوی و اریآب یهاستمیس نییپا

رسد که ر میبه نظ ابد،ی شیافزا میاقل رییتغ طیو تعرق در شرا ریتبخ شیافزا لیبه دل شهیمنطقه ر ی. اگر شورابدی

به دامنه تحمل  شهیمنطقه ر یمصرف آب، شور شیابا افز کهنیتر کاشت شوند و نه المتحم اهانیالزم است گ

 .موجود رسانده شود اهانیگ

 کارکرد گیاهان شورزی در شرایط تغییر اقلیم

فتوسنتز  ،قسمت در میلیون 550اکسیدکربن تا ها حاکی از این است که با افزایش غلظت دیگزارش

درصد افزایش خواهد یافت، که البته افزایش عملکرد کمتر و برای  25درصد و چهارکربنه تا  35گیاهان سه کربنه تا 

نتایج یک پژوهش (. 2003کانگ و همکاران، درصد خواهد بود ) 10درصد و چهارکربنه تا  25گیاهان سه کربنه تا 

و  )سه کربنه( Halimione portulacoidesورزی ( نشان داد که دو گیاه ش1982)لیفچیتز و ویسل، 

Sarcocornia fruticosa  سیستم(CAMدر شرایط تنش شوری )،  محتوای آب برگ بیشتری نسبت به شرایط

شود، های نمکی است که موجب دفع نمک میدارای غده Halimione portulacoidesغیرشور داشتند. گونه 

شود. در پژوهشی دیگر نیز سازی نمک میبا جذب آب بیشتر موجب رقیق Sarcocornia fruticosaکه، درحالی

زمانی نمایان شد که زنجیره انتقال الکترون مختل شد، اما  Sarcocorniمشخص شد که کاهش فتوسنتز گونه 

ت دوآربا هدرروی زیاد انرژی رخ داد ) IIدر مراحل اولیه جذب نور در فتوسیستم  Halimione کاهش فتوسنتز گونه

های هدردهی انرژی زیاد در اثر افزایش دما با اندازه . از آنجایی که در شرایط شوری مکانسیم(2013و همکاران، 

موجب محدودکردن ظرفیت   IIگیرد، فتوسیستم کافی کارایی ندارند و انرژی فوتون کمتری مورد استفاده قرار می

در این شرایط هدردهی انرژی از طریق چرخه زانتوفیل های حفظ سیستم فتوسنتزی شود. یکی از راهفتوسنتز می



 

 اولین همایش ملی شورورزی
  1396آذرماه –مرکز ملی تحقیقات شوری، یزد 

 

4 

 

وجب های برگ نیز ماست همچنین، بهم خوردن تعادل آبی و پتانسیل اسمزی، غشای کلروپالستی و ترکیب رنگیزه

 (.2013دوآرت و همکاران، شود )اختالل فتوسنتز می

 اکسیدکربنا افزایش غلظت دیب ،( نشان دادند که رشد گیاهان غیرمتحمل به شوری1984سهوارز و گیل )

-یاین، راندمان مصرف آب بهتر با افزایش غلظت د بر در شرایط تنش شوری بیش از شرایط شاهد بود. عالوه

نی، سطح زاکسیدکربن منجر به بهبود تحمل به تنش از طریق بهبود وضعیت آبی گیاه شد. تولید زیست توده، پنجه

-با افزایش دی Andropogon glomeratusهای هوایی و فتوسنتز گیاه چهارکربنه برگ، نسبت ریشه به اندام

ای در این شرایط کاهش یافت که احتماال که، هدایت روزنهاکسیدکربن در شرایط تنش شوری افزایش یافت. درحالی

 (.1987به دلیل بهبود روابط آبی گیاه در نتیجه کاهش از دست دادن آب بوده است )بومن و استرین، 

گراد موجب آغاز کاهش درجه سانی 1-1/1( نشان داد که افزایش دما بیش از 1395نتایج کوچکی و نصیری )

گراد یتدرجه سان 6/1-7/1شود، اما این آغاز کاهش در مورد ذرت و چغندرقند از دماهای حدود عملکرد گندم و نخود می

مقاومت به شوری چغندرقند خواهد بود. این کاهش عملکرد عمدتا خواهد بود، که احتماال به دلیل چهارکربنه بودن ذرت و 

 ,.Remy et alبه دلیل کاهش دوره رشد گیاه، کاهش کارایی مصرف نور، افزایش تنفس نگهداری و تبخیر و تعرق است )

تاریخ سازی نشان دادند که تغییر های سازگاری از طریق مدل( با ارزیابی روش1395کوچکی و نصیری )(. 2003

های موثری برای سازگاری به شرایط اقلیمی آینده باشند. کافی و توانند روشکاشت و افزایش مقاومت به گرما می

تحت شرایط تنش  (Kochia scopariaای چند توده بومی کوشیا )های علوفه( در ارزیابی ویژگی1390همکاران، )

های مورد بررسی به جز عملکرد ماده یک از صفتشوری گزارش کردند که سطوح تنش شوری اعمال شده بر هیچ

درصدی  5/4ها همچنین مشاهده کردند که افزایش شوری موجب افزایش داری نداشته است. آنخشک تاثیر معنی

های مناسب این گیاه از جمله ارتفاع، درصدی عملکرد علوفه تر شد. با توجه به صفت 6/2عملکرد علوفه خشک و 

اقه، و همچنین عملکرد قاب توجه علوفه، این گیاه را گزینه مناسبی برای تولید علوفه در نسبت زیاد برگ به س

 شرایط تنش شوری مطرح کردند. 

 تاثیر عوامل تغییر اقلیم بر گیاهان شورزی

-اقلیم خواهند بود، زیرا افزایش دی تغییرنده کشاورزی در شرایط یها گیاهان امیدبخشی برای آشورزی

تواند موجب افزایش بیشتر تحمل شوری گیاهان شورزی سه کربنه و افزایش دما موجب افزایش اکسیدکربن می

(. اثرات اصلی شوری بر گیاهان شامل اثرات اسمزی، Urban, 2003شود )میتولید گیاهان شورزی چهارکربنه 
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(. این اثرات 2015محدودیت تبادالت گازی، سمیت یونی و عدم تعادل عناصر غذایی هستند )ریف و همکاران، 

معموال در گیاهان سه کربنه که به تنفس نوری و تنش اکسیداتیو حساس هستند شدیدتر خواهد بود. افزایش 

دهد و ای شده و کارایی مصرف آب را افزایش میاکسیدکربن موجب افزایش فتوسنتز و کاهش هدایت روزنهدی

-تواند در اثر افزایش دی، مقاومت به شوری میشود. بنابراینموجب کاهش تنفس نوری و تنش اکسیداتیو می

 (.1984سهوارز و گیل، اکسیدکربن افزایش یابد )

-نشان داد که افزایش دی Aster tripoliumاکسیدکربن بر گیاه نتایج بررسی اثر شوری و افزایش دی

ر تنش اکسیداتیو در اث اکسیدکربن موجب افزایش تامین انرژی و آب برای این گیاه شد و اثرات منفی ناشی از تنش

بنابراین، موجب افزایش بقای این گیاه در شرایط شوری شد. با توجه به نتایج این پژوهش، به  .شوری را کاهش داد

تواند به عنوان یک گیاه شورزی زودبازده به عنوان گیاه زراعی با ارزش غذایی باال، رسد که این گیاه مینظر می

کربنه این گیاه سه. (2009رایط تغییراقلیم در آینده مطرح باشد )گیسلر و همکاران، علوفه، و یا گیاه زینتی در ش

ن گیاه از رسد که ایاکسیدکربن بر گیاهان سه کربنه، به نظر میاست و با توجه به اثرات مثبت بیشتر افزایش دی

 اکسیدکربن در شراط تنش شوری بیشتر سود خواهد برد. افزایش دی

اکسیدکربن که افزایش دی نشان داد Spartina densifloraه شورزی چهارکربنه ها روی گیاپژوهش

موجب تحریک رشد آن در شرایط شوری که عمدتا به دلیل سطح برگ بیشتر و بهبود روابط آبی نسبت به فتوسنتز 

در اثر افزایش ای در این پژوهش، با وجود کاهش هدایت روزنه. (2010نرنجو و همکاران، )ماتئوسگردد می ،بوده

کربوکسیالز بوده است.  PEPCکربن، فتوسنتز تحت تاثیر قرار نگرفت که احتماال به دلیل افزایش ظرفیت  اکسیددی

ها نتیجه گرفتند که تولیدکنندگی این گیاه چهارکربنه با توجه به سناریوهای تغییر اقلیم در شرایط تنش شوری آن

اکسیدکربن موجب افزایش تحمل به شوری گیاه مانگرو غلظت دیافزایش خواهد یافت. همچنین، افزایش 

(Avicennia germinans ،در شرایط شوری افزایش دی2015( شد )ریف و همکاران .) اکسیدکربن موجب افزایش

ری ادهرحال، در مقادیر زیادتر شوری با وجود بهبود راندمان مصرف آب، تاثیر معنیمیزان فتوسنتز این گیاه شد، اما به

 بر فتوسنتز مشاهده نشد. 

 Atriplex( نشان داد که گیاهان چهارکربنه شورزی آتریپلکس )2003نتایج پژوهش )کیو و لو، 

centralasiaticaنسبت به گیاهان سازگار نشده مقادیر باالتری از  ،( که به شرایط تنش شوری سازگار شده بودند

Fv/Fm همچنین، میزان فتوسنتز گیاهان سازگار شده به تنش شوری  دادند. ندر شرایط دماهای باال از خود نشا

حمل تواند تاند که تنش شوری میهای دیگری نیز نشان دادهدر دمای باال بیش از گیاهان سازگار نشده بود. پژوهش
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اینچنین ها (. از نتایج این پژوهش2013به خسارت دماهای باال را افزایش دهد )دوآرت و همکاران،  IIفتوسیستم 

د به توانتواند از خود در برابر دماهای زیاد محافظت کند که میآتریپلکس در شرایط شوری بهتر میآید که بر می

 دلیل چهارکربنه بودن این گیاه باشد. 

 گیرینتیجه

اکسیدکربن و دما موجب بهبود تحمل به تنش شوری گیاهان ها نشان داد که افزایش دینتایج پژوهش

، و Aster tripoliumاکسیدکربن موجب بهبود پاسخ گیاه شورزی شورزی شده است. به عنوان مثال، افزایش دی

و فتوسنتز گیاه شورزی آتریپلکس در شرایط تنش شوری  IIهمچنین، افزایش دما موجب بهبود تحمل فتوسیستم 

ر و کاهش شوری خاک از طریق شده است. با توجه به امکان رشد گیاهان شورزی در اگرواکوسیستم های شو

تواند راهکار موثری در مقابله با شوری فزاینده با وجود تغییرات اقلیم در آینده پاالیی، استفاده از این گیاهان میگیاه

 های شور با توجه به تاثیر تغییر اقلیم از سهها و آبها با توجه به تسریع گسترش زمینباشد. استفاده از شورزیست

ها برای حفظ عملکرد و تحمل شوری های شورزی( استفاده از مکانیسم1انند مفید و حائز اهمیت باشند؛ توجهت می

( مطرح 3ها، و ( ارزیابی کلی امکان کشاورزی در یک محیط بسیار شور از طریق رشد شورزی2های زراعی، در گونه

اقلیمی جدید. این گیاهان همچنین در شدن گیاهان شورزیست به عنوان منبع مستقیم گیاه در شرایط تغییرات 

االیی پدار محیط زیست برای گیاهتوانند به عنوان یک گزینه دوستجذب فلزات سنگین نیز نقش زیادی دارند و می

دارند  تیکوفیگل اهانینسبت به گ یشتریآستانه تحمل ب تیهالوف اهانیگ نکهیبا توجه به ا ،هرحالهبمطرح باشند .

 هایژوهشپ با این وجود،شور داشته باشند.  طینسبت به شرا یشتریتحمل ب یشور شیدر اثر افزا که رودیانتظار م

 .رسدیبه نظر م یضرور میلاق رییو تغ یتنش شور شیبه افزا اهانیگ نیآستانه تحمل ا رییدر مورد تغ شتریب
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Abstract 

The forecasts have shown that yield of the most agricultural crops will be reduced 

until 2030 due to different reasons. Climate changes via increase temperature and intensify 

evapotranspiration, decrease precipitations and soil leaching and groundwater pollution 

caused soil salinization especially at higher latitudes. Halophytes are the promising plants for 

future agriculture of the world in climate change conditions, because these plants are capable 

to complete their life cycle in higher salt concentrations, and increasing CO2 can enhance 

more salinity tolerance of C3 halophytes and increasing temperature can enhance production 

of C4 halophytes. Different results have been seen on effect of climate change on halophytes. 

For example, increasing CO2 enhanced salinity tolerance and reduced oxidative impact in 

Aster tripolium a C3 halophyte. Or increasing CO2 induced growth of Spartina densiflora a 

C4 halophyte, which mainly be due to greater leaf area and improved water relations. 

Enriched CO2 also enhanced salinity tolerance of Avicennia germinans. Atriplex 

centralasiatica a C4 halophyte showed higher photosynthesis rate and greater Fv/Fm in 

higher temperature conditions. In general, it seems that growth of halophytes in changed 

climate consisted of increased salinity, temperature and CO2 concentration and decreased 

water resource will be more than non-halophyte plants. Enriched CO2 also improved salinity 

tolerance of halophytes. 

Keywords: Carbon dioxide, Haloculture, Salinity, Temperature. 

 


