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تأثیر آن روی برنج وتنوع بندپایانگرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی و   

 

سعیده حسنیگردآورنده :   

 کارشناس ارشد شرکت کیمیای سبز مغان

 

 

 شیافزا. و پژوهشگران را به خود جلب کرده است شمندانیذهن همه اند 2یجهان شیو گرما 1میاقل رییامروزه رخداد تغ

 یاپیپ یهایو خشکسال شکاهش بار ،هاقطب شمال و باال آمدن تراز آب یهاخیدما و ذوب شدن  شیطول دوره رشد افزا

موجب مشکالت  ،میاقل رییاز تغ ییهاکاهش امواج سرما به عنوان نشانه و ییامواج گرما ،البیرخداد س شیافزا ،دیو شد

باعث  نیشده است و ا شتریب راتییشدت تغ راخی سال چند در اند.دهدر سراسر جهان ش یفراوان یو اجتماع یاقتصاد

ها به پژوهش نیاز ا یبرخ .در مناطق مختلف جهان انجام شود یمتعدد یهاپژوهش میاقل رییتغ نهیاست که در زمشده

  د.ان پرداخته میاقل رییو شناخت تغ 3یاز آنها صرفاً به واکاو گرید یآن و برخ یرخدادها لیدل افتنیدنبال 

 تیرا با محدود یمحصوالت زراع دیو تول افتهینمود  یدر بخش کشاورز ریاخ یهادهه یکه ط یمسائل نیتراز مهم یکی

دهد. یقرار م رییمنابع آب هر منطقه را در طول زمان دستخوش تغ دهیپد نیا .باشدیم میاقل راتییتغ ،استمواجه ساخته

 یکاهش نزوالت آسمان نیافزون بر ا .ابدییم شیاز منابع آب افزا یبرداربهرهشده و  شتریبه آب ب اهانیگ ازیدما، ن شیبا افزا

از حد منابع  شیب یبردارهستند که منجر به بهره یعوامل گریاز د ینیرزمیآب ز یهاها و سفرهآبخوان حیصح هیو عدم تغذ

                                                           
1 Climate change  
2 Global warming  
3 Reanalysis  
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 اضافه خواهد شد ،اندآب مواجه دکمبو تیکه با وضع ییکشورها ستیبه ل 2۰2۵ها انجام شده تا سال ینیب شیآب شدند پ

 (.1392)پرهیزگاری، 

 گرمایش جهانی

شناخته  21بشر در قرن  یمسئله بر زندگ نیترو مهم نیالوقوع تر بیدر سطح جهان به عنوان قر یمیاقل راتییتغ

 نیانگیم 21۰۰شده که در سال  ینیبشیپ یمیاقل راتییدر مورد تغ یالملل نیب ئتیاز ه یابیگزارش ارز نیآخر .استشده

 (.IPCC, 2007b) ابدییم شیافزا گرادیدرجه سانت 4/6به  گرادیدرجه سانت 1/1دما از 

 است زمین سطح نزدیکی در اتمسفر دمای متوسط در انگیخته - انسان یا طبیعی افزایش جهانی، گرمایش از منظور

 (.1381)پورخباز، 

نسبت به سطح به کیلومتر(  1۰)باالی  تروپوسفر که دهدمی نشان، 19۵۰ دهه اواخر از سطح فراز بر جهانی مشاهدات

سرد  1979 کیلومتر( به طور روشنی از 1۰-13در حالیکه استراتوسفر )در حدود ، استای گرم شدهصورت فوق العاده

 (.IPCC, 2007b) استشده

 ایگازهای گلخانه

 رییتغ دهیاست پدبه خود جلب کرده ایاز دانشمندان را در سراسر نقاط دن یاریکه امروزه توجه بس یامسئله نیمهمتر

 ,IPCC) اتمسفر است ژهیبه و ستیزطیبه مح یاگلخانه یانتشار انواع گازها ریتحت تاث یجهان شیو گرما میاقل

b2007). دیاکس یکربن د رینظ یاگلخانه یگازها یجهان دتولی (2CO)، متان (4CH)  دیاکس تروژنینو (2ON)  در اثر

گازها در  نیا دیتول شیرود که افزا یاست. انتظار م افتهی شیشدن به شدت افزا یاز دوره قبل از صنعت یانسان یهاتیفعال

 (.Cannon, 1998شود )یماین موضوع  ر ازتاثم زین یکشاورز جهیبگذارد و در نت یادیز ریجهان تاث یمیاقل راتییبر تغ
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 ایاثر گلخانه

( اجازه ورود از ، به نور مرئی )امواج کوتاهکنندای به طور موثر به عنوان یک صافی یک طرفه عمل میگازهای گلخانه

اعث اثر برت کنند، و بدین صواما از عبور نورهایی با طول موج بلند در جهت مخالف جلوگیری می دهندیک جهت را می

 (.1381شوند )پورخباز، ای و گرمایش جهانی میگلخانه

 اثرات گرمایش جهانی و تغییر اقلیم

باشد، داشتهت حشرا از طریق تأثیری که آب و هوا ممکن است بر فیزیولوژی و رفتارتواند اثرات تغییرات اقلیمی می

و ت، دشمنان طبیعی تواند از طریق تأثیر آب و هوا بر گیاه میزبان حشرامی عالوه بر این، اثرات غیرمسقیممستقیم باشد. 

ه تغییرات دما بیشتری نسبت بای با سایر حشرات اتفاق بیفتد. تغییرات در بارش برای کشاورزی اهمیت تعامل بین گونه

(. Parry, 1990ای برای تولید محصول باشد )کنندهمناطقی که کمبود بارندگی ممکن است عامل محدوددارد، بخصوص 

جر به نم(، که Rowntree, 1990جهانی ممکن است در اثر تشدید چرخه هیدرولیکی افزایش یابد )میانگین بارش ساالنه 

 ;Porter et al., 1991تغییر تدریجی خواهد داشت )های کشت و ترکیبات گیاهان و جانوران اختالل در کشاورزی و سیستم

Southeast, 1991 گذاردروی موارد زیر اثر می(. تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی: 

  محدوده جغرافیایی آفاتگسترش 

 افزایش زمستان گذرانی و رشد سریع جمعیت 

 تغییرات در تعامل حشرات و میزبان گیاهی 

  مهاجرافزایش خطر حمله توسط آفات 

 هاتأثیر روی تنوع بندپایان و انقراض گونه 

 هازمان بین آفات  و میزبان آنتغییرات هم 

 های سبزجایگزین به عنوان پلهای معرفی میزبان 

 های حفاظت کاهش اثربخشی فناوری 
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 وری برنجافزایش درجه حرارت و تأثیر در بهره

برنج  ،رتبر محصوالت غالت از جمله ذ یمنف راتیدرجه حرارت، تاث متوسط شیافزا یدهد که حتیمطالعات نشان م

ت برنج یکی از مهمترین محصوال (.Knox et al., 2012; Morton, 2007 and Sarver et al., 2014) و گندم خواهد داشت

است. این غله مهم هداده در جهان را به خود اختصاص کشاورزی دنیا است و بعد از گندم جایگاه دوم را از نظر تولید ساالن

کاهش گرسنگی  سیستم تولید برنج به .(Chopra et al., 2006) استصاص دادهغذای اصلی نیمی از مردم دنیا را به خود اخت

 کند. کمک میو فقر 

درجه  .دهدیمقرار  ریبرنج را تحت تأث یوررشد و بهره یالگو نیدما نه تنها مدت زمان رشد، بلکه همچن یهامیرژ

ه کم یا زیاد حداکثر دما خوااست.  نشان داده شده 1برنج در مراحل مختلف رشد در جدول  اهیگرشد  یبرا یاتیحرارت ح

 2جدول  ت.عامل محدودکننده تولید برنج اسمسیری درجه حرارت باال در مناطق گر شود.باعث آسیب به گیاه برنج می

دهد که  ین منشا مطالعات دهد.نشان می باال را اریاز درجه حرارت بس یمختلف محصوالت برنج ناش یاحتمال یهابیآس

 مهیناطق ندما در م شیافزا. ابدی یکاهش م یجهان یدما شیبا افزا یریمحصوالت مناطق گرمس گریبرنج و د یوربهره

 بهدما  شیفزاابه عنوان مثال  محصوالت برنج بسته به مکان داشته باشد. یبر رو یمنف ایممکن است اثر مثبت  یریگرمس

 استقراراعث بسرد معموال  یکه آب و هوا این درحالیست بخشد وبهبود می یاترانهیمحصول برنج در مناطق مد استقرار

  .(Ferraro and Nguyen, 2004) شودیم محصولمعدودی از 

    

 (Yoshida, 1981. عالیم استرس گرما در برنج )2جدول    (Yoshida, 1978برنج ) رشد. دمای مورد نیاز برای 1 جدول
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 برنججهانی بر روی توزیع و دسترسی تأثیر گرمایش 

وری محصول برنج اشاره به و بهرهمطالعه تأثیر تغییرات اقلیمی روی منابع زمینی و آبی مورد نیاز برای تولید برنج 

که به شدت وابسته به برنج در مناطق گرمسیری ج در مناطق گرمسیری دارد. اکثریت افرادی کاهش احتمال تولید برن

عالوه بر  (.3شود )جدول تغییری در مناطق تولید برنج باعث ایجاد مشکل در توزیع و دسترسی برنج میهستند، چنین 

و توزیع توزیع آن، اثرات منفی بر انتقال تغییرات بارش و الگوی ناشی از ها و طوفان این، افزایش شدت و فراوانی سیالب

برای انطباق تولید اگر هیچ تالشی که  دهدها نشان میبه طور خالصه، تجزیه و تحلیلخواهد شد. کنندگان برنج به مصرف

 (.Depledge, 2002ایجاد نشود پیامدهای جدی برای امنیت غذای جهان وجود خواهد داشت )برنج با تغییرات اقلیمی 

 

 .(FAO, 2002های غذایی حاصل از برنج از افراد مختلف گروه جمعیت جهان )کالری. 3جدول 

 هاانقراض گونهجهانی بر روی تنوع بندپایان و تأثیر گرمایش 

 ,Kannan and James ترین گروه موجودات هستند )ترین و متنوعفراوانجز ها( ها و کنهبندپایان )حشرات، عنکبوت

2009; Gregory et al., 2009 .)ای و دارای طیف گستردههای زمینی هستند ترین اکوسیستمترین و متنوعبندپایان مهم

 باعث کاهش فراوانی اجتماع بندپایان بر رویاثرات اصلی تغییرات اقلیمی . (Kremen et al., 1993ها هستند )زیستگاهاز 
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 امدهای منفی برای ساختار کل اکوسیستمشود که ممکن است پیخواری میگیاه و افزایش کنندگان و شکارگرهاتجزیه

به ی به درجه حرارت و بارندگی دارد و اثرات نامطلوب در اکوسیستم گسترده بندپایان به آلودگی بستگسخ باشد. پاداشته

عواقب افزایش درجه (. Zvereva and Kozlov, 2010یابد )بینی شده افزایش میاحتمال زیاد تحت تغییرات اقلیمی پیش

 Bokhorst etاست )حاضر در منطقه قطب جنوب یک تا دو درجه سلسیوس قابل مقایسه با تغییرات اقلیمی  حرارت از

al., 2008 .) 

به  ، منجری دارنداندکقابلیت پراکندگی  هایی کهبر روی گونه آرژانتین تا حد زیادی 4افزایش بارندگی در منطقه پامپاس

 انیو تنوع بندپا یبر فراوان یااثر عمده ،اقلیمی راتییتغ بواسطهرندگی با در راتییتغ شود.میها آن گسترش محدود شدن

 شودمیای و تغییر در ساختار اجتماع بندپایان تنوع تغذیهحوادث شدید اقلیمی مانند خشکسالی باعث کاهش دارد. 

(Talbot Trotter et al., 2008.) یفراوان. اند، منقرض شدهندکنون وجود داشتکه تا هاییگونه تمام ازدرصد  9/99به  کینزد 

که قادر به مقاومت  ییهاکند و گونه رییممکن است به سرعت تغ اقلیمی راتییتغ لیمختلف حشرات به دل یهاگونه ینسب

 ,.Jump and Penuelas, 2005 and Thomas et al) بروند نیاز ب کینزد ندهیممکن است در آ ستندیها ندر برابر تنش

 گونه روز به روز 27۵تا  4۵تقریبا تر اتفاق افتاده است و برابر بیشتر از آنچه پیش 1۰۰۰تا  1۰۰نرخ انقراض فعلی (. 2004

 (.1شوند )شکل منقرض می

 

 فلها در اکوسیستم های مخت. انقراض گونه1شکل 

                                                           
4 Pampas 
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 ها و تأثیر آن بر مدیریت آفاتبر تنوع گونهگرمایش جهانی  تأثیر

 ,Alteiri, 1994; Sharma and Waliyarها دارد )در فراوانی آفات و دشمنان طبیعی آنتنوع زیستی نقش مهمی 

به منظور بهبود  ،پذیرندزراعی که نسبت به تغییرات اقلیمی آسیبهای افزایش تنوع به صورت عملکردی در سیستم(. 2003

با این حال،  (.Newton et al., 2009) ی ضروریستتلفات ناشی از آفات امر سیستم و کاهش میزانپذیری قابلیت انعطاف

 گذارد.تأثیر می هار تعادل بین آفات و دشمنان طبیعی آنبه طور جدی بدر نتیجه تغییرات اقلیمی  کشتتغییرات در الگوی 

شود، این ممکن است بر شیوع و اهمیت می یزراعو تناوب از آنجاکه تغییرات اقلیمی منجر به تغییر در کشت محصوالت 

ارتقاء قابلیت انعطاف پذیری اکوسیستم  به منظورتواند تنوع سیستم می (.Maiorano et al., 2008ثیرگذارد )آفات خاص تأ

 ;Sharma and Waliyar, 2003) مورد استفاده قرار گیردو تثبیت تولید محصوالت  برداری از منابع، بهبود بهرهکشاورزی

Newton et al., 2009) . 

 تأثیر گرمایش جهانی روی فعالیت و فراوانی دشمنان طبیعی

حشرات، فاکتورهای مختلف اقلیمی است. حشرات به دلیل  جغرافیایی ی پراکنشترین عوامل تعیین کنندهیکی از مهم

ی پراکنش ترین عامل محدود کنندهشدت تحت تاثیر محیط اطراف خود قرار دارند به طوری که اقلیم مهم هخونسرد بودن ب

ی تر شدن کرهگرمیایی حشرات، . یک مثال خوب برای نشان دادن تاثیر اقلیم روی پراکنش جغرافشودها محسوب میآن

ی زمین های باالتر کرهحشرات تغییر و به سمت عرضسال اخیر زیستگاه دایمی بسیاری از  2۵زمین است به نحوی که در 

 انتقال یافته است.

توان پراکنش می سازی،های جدید مدلبینی تغییرات اقلیمی در آینده و با استفاده از روشبا توجه به امکان پیش

 بینی نمود.های زمانی آینده پیشجغرافیایی حشرات را در بازه

 Jalaeian et( توسط جالئیان و همکاران )Chilo suppressalisخوار نواری برنج )ساقهی چنین کاری در مورد نمونه

al., 2018ها به کمک تعیین نقاط پراکنش کنونی آفت در سطح شالیزارهای ایران و با ( در ایران انجام شده است. آن

وطه، توانستند پراکنش جغرافیایی های مربگیری از فاکتورهای اقلیمی موثر در پراکنش این آفت و همچنین مدلبهره

 .(3و  2)شکل  بینی نمایندترین آفت برنج در سطح ایران را پیشمهم
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 اقه خوار نواری برنج.کرم سبینی پراکنش . پیش3 شکل        خوار نواری برنج.پراکنش فعلی کرم ساقه. 2شکل        

 

 تأثیر گرمایش جهانی روی فعالیت و فراوانی دشمنان طبیعی

ی الگوهای فعالیت بندتغییرات دما نیز زمانکند. در اثرگرمایش جهانی تغییر میآفات و دشمنان طبیعی آن ارتباط بین

د تاثیر دشمنان توانمی در ارتباطات بین گونه ، و تغییر(Young, 1982دهد )های مختلف حشرات را تغییر میگروهروزانه 

عالیت و فاقلیمی بر تغییرات تأثیر گیری اندازه (.Hill and Dymock, 1989دهد )را برای مدیریت آفات تغییر طبیعی 

اکثر . واهد بودخآینده در مدیریت آفات های نگرانی عمده در برنامهاز مدیریت آفات، به منظور ی دشمنان طبیعی اثربخش

کنترل دلیل  دهد این بهمی خطر هستند و شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشانهای زراعی بیحشرات برای اکوسیستم

 ,Price)است  اههای آن، پارازیتوئید و شکارگردشمنان طبیعی، پاتوژنبین آفات و ای گونه جمعیت از طریق ارتباط بین

میزان ت که یابد و این درحالیسیها با افزایش کربن دی اکسید و درجه حرارت افزایش مفراوانی جمعیت شته (.1987

ها از طریق ل شتهکنترگراد درجه سانتی 2۵ماند . دمای باالی میاکسید باال بدون تغییر باقیپارازیتیسم در کربن دی 

لکه تأثیر درجه حرارت نه تنها بر میزان رشد حشرات، ب(. Freer and Triltsch, 1996)دهد ها را افزایش میکفشدوزک

ان طبیعی ارتباط بین آفات و دشمن (.Dillon and Sharma, 2009) عمیقی بر باروری و نسبت جنسی پارازیتوئیدها دارد

 اسایی شود.مناسب برای استفاده از دشمنان طبیعی در مدیریت آفات شنهای ها باید با دقت مطالعه شود تا شیوهآن

 



9 
 

 های مصنوعیکشزیستی و حشرههای کشتأثیر تغییرات اقلیمی بر اثربخشی آفت

کند تر میدماهای باال فصل خشک را خشکحشرات خواهد بود. های افزایش تغییرات در خسارتتغییرات اقلیمی باعث 

کند. از آن چه که هست، میتر های مرطوب را مرطوبلو برعکس ممکن است میزان و شدت بارندگی را افزایش دهد و فص

های مصنوعی به محیط حساس کشآفت محصوالت گیاهان طبیعی، ویروس، قارچ، باکتری و نماتدهای پاتوژن حشرات

را کمتر های کنترلی تواند اثر روششود و این میموجب کاهش رطوبت نسبی میایش دما و اشعه ماوراء بنفش افزهستند. 

  (. Isman, 1997های زیستی بیشتر مشهود خواهد بود )کشو حشرهو همچنین تاثیری روی محصوالت گیاهان طبیعی  کند

 

 

 


