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 چکیده 

اتوسفز ایي ًتیدِ را زر تز  CO2هزٍری تز هتَى تحقیق هتوزکش تز پیاهسّای هحیطی افشایص سطَح 

طی قزى حاضز اثزات سیاًثرطی رٍی ضزایط خَی سهیي ٍ آب ٍ َّا ایداز ًکززُ اًس  CO2زارز  کِ افشایص 

تِ طَر چطوگیزی رضس گیاُ را سیازتز کززُ  ٍ تا آب ٍ َّای ذطک تز ساسگار هی   CO2لیکي افشایص . 

پیص تیٌی ّای اثزات خَی سیاًثار تِ زلیل افشایص آتی استفازُ اس ّیسرٍکزتي ٍ گاسّای گلراًِ ای . کٌس 

یز خَ ٌَّس چیشّای سیازی زر هَرز ػَاهلی کِ تغی(. 1)تا زاًص تدزتی کًٌَی هطاتقت ًسارز CO2 هاًٌس

.  خْاًی را تٌظین هی کٌس ٍ تز رضس ٍ ًوَ گیاّاى تأثیز هی گذارًس ٍخَز زارز کِ تایس تِ آًْا پی تثزین

خَ تز رضس گیاّاى،  CO2ّسف ایي هقالِ تزرسی ًَضتِ ّایی زر هَرز  اثز افشایص احتوالی زر غلظت .

 .تَسؼِ ٍ ػولکزز هی تاضس 

 سٌتش، رضس گیاُ ٍ اتوسفز، کطاٍرسی،  فتCO2َافشایص : کلمات کلیدی

 مقدمه 

ّا گزچِ اس لحاظ فتَسٌتشی  C4گزٍُ . گیاّاى اس طزیق فزآیٌس ضٌاذتِ ضسُ فتَسٌتش رضس هی کٌٌس 

ّستٌس ، تِ غلظتْای غٌی ضسُ ٍاکٌص کوتزی  ًطاى هی زٌّس  CO2زر سطَح فؼلی  C3هؤثزتز اس گیاّاى 

اس طزیق آًْا خذب هی  CO2ای کَچک تزگ را کِ خَ هَخة هی ضَز گیاّاى رٍسًِ ّ CO2هیشاى تاالی . 

حتی ٍقتی   CO2تٌاتزایي گیاّاى تحت غلظت تاالی . ضَز ٍ ترار آب هتػاػس هی ضَز ، تثٌسًس 

خَ  CO2زر پی افشایص احتوالی غلظت . کزتَّیسرات تیطتزی تَلیس هی کٌٌس اس آب کوتزی استفازُ کٌٌس

ٍ تغییز آب ٍ َّایی هزتَط تِ آى هطالؼات چٌسی اًدام ( سالزر ّز  mol mol-1µ 8/1-1تا ٍارز ضسى )

خَ زر حال افشایص است کِ  CO2هقسار (. 4)ضسُ تا اثزات ایي تغییزات تز گیاّاى را پیص تیٌی کٌٌس 

هحیط ٍ زها ٍاکٌص  CO2گیاّاى تِ . تَاًایی افشایص اثز گلراًِ ای ٍ  ّوچٌیي زهای َّا زر آیٌسُ را زارز

 .تٌاتزایي تغییز آب ٍ َّا تز کطاٍرسی تأثیز زارزًطاى هی زٌّس 

 

 بیان مسأله 

اتوسفز هوکي است هیشاى تغییز خَی  CO2هسارک سیازی ٍخَز زارز  هثٌی تز ایي کِ افشایص غلظت 

ّوچٌیي هی تَاًس اثزات ػوسُ ای تز رضس گیاُ زاضتِ . خْاًی را تِ ذاطز اثزات گلراًِ ای افشایص زّس 

ایي ػکس الؼول هوکي است زر کَتاُ هست سَزهٌس تاضس .گذاری تز هیشاى فتَسٌتش است تاضس کِ تا تأثیز
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ٍ تأهیي هٌاتغ تغذیِ گیاّی تزذی اس گیاّاى تیطتز ٍ سزیؼتز رضس هی کٌٌس اها  CO2سیزا تا ساطغ ضسى 

صًی زر حال زهای تاالتز ـ افشایص تارش تا رسَتات ًیتزٍ)ٌّگاهی کِ تا زیگز پیاهسّای هطاتِ تغییزات خَی 

زر ایي حالت چزذِ رضسکَتاُ هی (. 6)تزکیة ضَز هَخة کاّص رضس گیاُ هی ضَز  ( افشایص زر ذاک 

ٍ زها تز رضس گیاُ تسیار  CO2را تؼسیل ًوایس لذا  اثز هتقاتل غلظت  CO2ضَز تا هشیت افشایص غلظت 

هحزک تغییز آب ٍ َّا تا ایي ( زر خَ)هطالؼِ اثزات کطاٍرسی ًاضی اس گاس کن هقسار( 4)پیچیسُ هی تاضس 

خَ ،ػالٍُ تز تغییز رصین آب ٍ َّایی گیاّاى ، اثزات زیگزی ًیش  CO2حقیقت پیچیسُ هی ضَز کِ افشایص 

ایي اثزات اغلة تِ ػلت هاّیت فیشیَلَصیکی ٍ تیَضیویایی هفیس هطاّسُ ضسُ ضاى ، اثزات . تز آًْا زارز 

افشایص یافتِ رضس هی کٌٌس هیشاى  CO2ثز گیاّاًی کِ زر ًاهیسُ هی ضًَس تِ ذػَظ اک 1تارٍرکٌٌسُ

تاال  تِ  تغییزات رٍ تِ تاال زر حس هطلَب زها تزای فتَسٌتش   CO2. سیازی فتَسٌتش ذالع را ًطاى هی زٌّس

،تیطتز زر سطَح کوتز اس  CO2افشایص  زر فتَسٌتش ٍ تساٍم تا . ٍ افشایص رضس تا زهای تاال کوک کززُ است

 (.3)حس هطلَب سایز هتغیزّای هحیطی رخ هی زّس 

تز رضس گیاُ تِ ػلت احتوال افشایص هحػَالت زر آیٌسُ یؼٌی سهاًیکِ  CO2اثز هستقین افشایص غلظت 

تیي خَ ٍ تزگ افشایص هی یاتس اس اّویت ذاغی تزذَرزار  CO2سیزالیِ تزای فتَسٌتش ٍ گزازیاى غلظت 

ٌَّس هطرع  CO2اًیسوی تِ غیز اس تست ضسى رٍسًِ ّا زر ٍاکٌص تِ غلظت افشایص یافتِ هک. است

 .ًیست

تزای فؼال ساسی راتیسکَ السم است ، اها یکی اس هکاًیسن ّای ساسگاری هٌفی ظزفیت CO2 گزچِ

ت افشایص یافتِ، کاّص فؼالیت ٍ حدن راتیسکَ اس CO2فتَسٌتشی پس اس راّکارّای تلٌس هست تا غلظت 

را تز هحػَل تؼسیل  CO2ًتایح هطالؼات حاکی اس آى است کِ افشایص زها هشایای افشایص غلظت (. 4ٍ2)

 (.4)هی کٌس، ایي ازػا تا هطالؼِ ػسزی رٍی رضس اًَاع هحػَالت ثاتت ضسُ است 

ر حاغل اس استفازُ اًساى اس کزتَّیسرات ّا هٌثغ خسیسی تِ ضوا CO2 ػالٍُ تز اًتطار گاس اقیاًَسی، 

خَی  CO2گاس . ، زلیل تغییز زهای خَی ًیستٌسCO2هی رٍز ًِ هٌثغ خسیس ٍ ًِ هٌثغ طثیؼی قسیوی تز 

 .افشایص یافتِ است ٪31زر حسٍز  1881ٍ اس سال  ٪22تِ هیشاى  1558اس سال 

فقط یک ػاهل است کِ ایي  CO2، «اًساى تاػث گزم ضسى سهیي است » تزاساس ایي فزضیِ کِ 

خَی ، تأثیزات هحیطی ضسیسی تز گًَِ ّای گیاّی ٍ  CO2هقسار .  آى رخ هی زّسهکاًیشم تِ ػلت 

زرذتاى ًسثت تِ اکثز گیاّاى زیگز تا ضست تیطتزی زر تزاتز تقَیت تا  . خاًَری ٍ تٌَع آًْا ذَاّس زاضت 

CO2  هسلواً اًقالب . ٍاکٌص ًطاى هی زٌّس؛ اها تقزیثاً ّوِ ی گیاّاى تا اًساسُ ای ٍاکٌص ًطاى هی زٌّس

تْزُ تززُ است ٍ حتی تْزُ هٌسی آى زر آیٌسُ تیطتز  CO2سثش زر کطاٍرسی تا اًساسُ  ای اس غٌی ساسی 

هی زّس گیاّاى زر ًَاحی  تَلیس ضسُ هیشاى رضس گیاُ را تسزیغ هی کٌس ّوچٌیي اخاسُ CO2.  ذَاّس تَز

 (.1)ذطک تز رضس کٌٌس 

ساسگای ّایی ًظیز  تغییز تارید کاضت ٍ اًتراب گًَِ ّای ًیاسهٌس فػَل طَالًی تز ،احتواالً کوثَز یا 

خْت زستیاتی تِ تأثیز کَززّی قَی کِ زر  CO2پزٍرش تزای ٍاکٌص تِ . افشایص تاسزُ را خثزاى هی کٌس

                                                   
1 Fertilizing effects 
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ایي یک فزغت تْزُ تززاری ًطسُ است ٍ . زفتِ ضسًس احتواالً تایس السم تاضس هطالؼات هحػَالت زر ًظز گ

 (.5)هٌاسة ّستٌس  CO2پیص تیٌی ّا خْت اًتراب تزای ٍاکٌص 

 نتیجه و بحث 

ًتایح  تحقیق ،هحققاى ٍ سیاست گذاراى را ٍازار هی کٌس تا یکی اس هثاحث استاًسارز تزای اقسام خْت 

اکَسیستن ّای طثیؼی هسألِ تزٍى فزستْای . ا زٍتارُ هَرز تفکز قزار زٌّس خلَگیزی اس گزهای خْاًی ر

. سَذت فسیلی را تا خاتدایی هقازیز سیاز کزتي زر خَ تزای گیاّاى ٍ ذاکْا تِ حساقل ذَاّس رساًس 

زاًطوٌساى هؼتقسًس ضایس ًتَاًین آى طَر کِ فکز هی کٌین تِ هسألِ کزتي کوک کٌین ٍ تایس تأکیس تیطتزی 

 (.6)تز ازارُ رستٌی ّا ٍ کاّص تزٍى فزستْا زاضتِ تاضین 

افشایص یافتِ ؛ ًتایح هطالؼات  CO2تزای ضزایط  2IPCCاس سَی C5/2˚تا تَخِ تِ ترویي گزم ضسى 

تِ طَر کلی . ّستٌس  CO2کطاٍرسی تزای تؼسیل گزم ضسى ًاضی اس زٍتزاتز ضسى هیشاى  ٪11تیاًگز افت 

تاػث کاّص تَلیس هلی  CO2ح ّای تغییز آب ٍ َّا  تسٍى اثزات فیشیَلَصیکی ًتایح ًطاى هی زٌّس کِ طز

اثزات هٌفی را کاّص هی زٌّس اها کاّص تَلیس  CO2تزآٍرز ضسُ هی ضَز زر حالیکِ اثزات فیشیَلَصیکی 

تغییزات تَلیس زر ًَاحی زٍر اس استَا تِ . رخ هی زّس  CO2زر تسیاری اس هحل ّا حتی تا تؼسیل اثزات 

هیشاى  کوتزی هٌفی ٍ حتی هثثت است زر حالیکِ زر کطَرّای ًشزیک تِ استَا تأثیزات تؼییي کٌٌسُ تز 

 .تغییز آب ٍ َّا را تز تَلیس کطاٍرسی ًطاى هی زٌّس

ًَِ ذَاّس تَز ؟ حتی اگز هْن است تپزسین زر قزى حاضز ٍ آیٌسُ کطاٍرسی چگًَِ تایس تاضس ٍ چگ

خَاب هؼلَم  ًثاضس تأثیزپذیزی حاغلِ زر تالش تزای تػَر آیٌسُ کطاٍرسی اتشار هفیسی تزای ساسگاری تا 

 (.3)تغییز آب ٍ َّا تایس تاضس 

 نتیجه گیری 

زر گذضتِ افزاز هؼتقس تَزًس کِ ضایس ٍاقؼاً السم ًثاضس زر هَرز تزٍى زاز سَذت ّای فسیلی ًگزاى 

تاالرًٍسُ ذارج اس خَ را خذب هی کٌس ٍ خْاى را زر  CO2تاضین سیزا افشایص رضس گیاُ تِ طَر هؤثز غلظت 

( هْارًطسًی )طثیؼت تؼازل هٌاسة ًگِ هی زارز؛ اها تدارب ًطاى هی زّس کِ ًتَاًستین رٍی خْاى 

ٌَّس چیشّای سیازی زر هَرز ػَاهلی . اتوسفزی ًدات زّس  CO2حساب کٌین تا ها را اس پاییي آٍرزى کل 

کِ تغییز خَ خْاًی را تٌظین هی کٌٌس ٍخَز زارز کِ تایس تِ آًْا پی تثزین ٍ اقسام تِ کاّص تزٍى زاز 

CO2 ً ( .6)وایین اس سَساًسى سَذت ّای فسیلی ٍ پاکساسی خٌگل ّا 

هطالؼات هطاتِ ،ًتایدی ارائِ زازُ اًس کِ ایي فزضیِ را ثاتت هی کٌس هثٌی تزایي کِ هی تَاى افشایص زر 

زر حالیکِ تفاٍت ّایی زر (. 4)را تا اثزات هٌفی زهای گزم تز تؼسیل کزز  CO2ػولکزز تِ ػلت افشایص 

هیاى هٌاطق ٍ کطَرّا ٍخَز زارز تا فزؼ ّیچ تأثیزات هطزح ضسُ تغییزات آب ٍ َّا زر تَلیس کطاٍرسی زر 

تِ ػلت زٍتزاتز  C4زر گیاّاى  C3  ٍ11٪زر گیاّاى  ٪31تغییز زر زها اًتظار هی رٍز ػولکزز تا حسٍز 

˚افشایص زر زهای َّا تِ هیشاى . افشایص یاتس  CO2ضسى غلظت 
c

را تز  CO2هشیت افشایص  غلظت  1

پتاًسیل ساسگاری کطاٍرسی تا تغییز آب ٍ َّا زر هٌاطق کوتز تَسؼِ یافتِ . ػولکزز تؼسیل هی کٌس 

                                                   
2 Intergovernmental panel on climate change  
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زضَارتز است ٍ اًتظار هی رٍز هطکالت هزتَط تِ تغییز آب ٍ َّا پس اس افت ػولکزز زر کطَرّای زر حال 

 .تَسؼِ سزیغ تز اس کطَرّای تَسؼِ یافتِ رخ زّس 

اى تایس تِ تحث راّکارّایی خْت تِ حساقل رساًسى اثزات گزم ضسى خْاى تز تٌاتزایي سیاست گذار

 (.4)هٌاتغ غذایی تزغیة ضًَس  
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