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  دهيچك
 ي از اراضـ يبرخـ  نيـروي ق يـ ن تحقيـ ، در ا به جو يا گلخانه ي کاهش انتشار گازها   ي برا ي جهان ةر و عزم جامع   ي اخ ي سالها ين ط ي کره زم  يش دما يبا توجه به افزا   

ن منظور انتخاب شـدند     ي ا ي کشور برا  راهبرديعنوان دو غله     هبرنج و گندم ب   . دش يبررس CH4 و   CO2 يا گلخانه يا جذب گازها  ي ،زان تصاعد ي از نظر م   يکشاورز
 و با اسـتفاده از       بسته اتاقکمور در جنوب اهواز با روش       ي آب ت  ةن دو محصول، در منطق    ي کشت ا  زير يها  از خاک  يا گلخانه يزان هدررفت کربن به فرم گازها     يو م 

 ۲۲/۲ با متوسـط تـصاعد  CH4 کننده  دي برنج تولة و مزرعاست کشت برنج يرهوازيط غي در شراCH4 تصاعد ةدهند  نشان،جينتا. دش يريگ  اندازهيگاز کروماتوگراف
ط يل تـداوم شـرا  يـ  که بـه دل  رسد يم رشد برنج در مهرماه به حداکثر مقدار خود          ةان دور يتصاعد متان در پا   . استصورت متان   ه  بم کربن بر متر مربع در روز        گريليم

گرم بـر متـر     يلي م ۱۱/۰ طبا متوس  يجوCH4  گندم جذب کننده     ةکه مزرع  ي درحال .است متان   ةد کنند ي تول يهواز ي ب يها يت باکتر يش فعال يغرقاب در خاک و افزا    
 در هـر دو     CO2 تـصاعد    .است يجه مصرف متان جو   ي متان و درنت   ةدکنندي اکس يها يت باکتر ي در خاک و فعال    يط هواز ياست، که علت آن وجود شرا     مربع در روز    
  .ط دارديح مي و دماي آليايه بقاياه در مزرعه، تجزي مستقيمي با حضور گةرابطافت و يش ي دوم سال افزاةميمزرعه در ن

  

  د واژهيکل
  گندم ةمزرع ‐ برنجة مزرع‐CO2‐ CH4 ‐يا گلخانهگاز 

  
  سرآغاز

 اخير کره زمين شاهد روند گرمايشي بوده و دماي ةطي چند ده
ده باعث به مخاطره ين پديوقوع ا. استآن مرتباً در حال افزايش 

 ي را براي جهانةست شده است و عزم جامعيط زيانداختن تعادل مح
ن منظور يبدکه  يطور هبخته است، ي برانگيشين روند گرماياکنترل 

 مختلف منعقد شده يها ن دولتيو بوتي از جمله پروتکل کييها مانيپ
  . رفته استيمان را پذين پيز ايران ني اي اسالمي جمهورو

 جو به يا گلخانهاين دوره گرمايش به انتشار گازهاي وقوع 
گازهاي شرکت . شده استهاي انساني نسبت داده  توسط فعاليت

صورت روکشي در اطراف زمين قرار ه کننده در فرايند گرمايش ب
گرفته و با به دام انداختن امواج گرمايي باعث افزايش دماي کره 

 ي براي فراواننيروي يبخش کشاورز ).١٣٨١، پورخباز(شوند زمين مي
 ۳ در بند.  دارد و کاهش غلظت آنها در جويا گلخانه ي گازهاةريذخ
 ، الحاق دولت جمهوري اسالمي به پروتکل کيوتوة اليح۲ ةماد

ظات مربوط به تغيير آب و ترغيب اشکال کشاورزي پايدار در پرتو مالح
 رسيدن به اهداف کمي براي دباي ميعنوان يکي از مواردي که  ههوا، ب

  . است  ذکر شده،به اجرا درآيند انتشار و تعهدات مربوط
 بوده N2Oو  CO2، CH4 يا گلخانههاي ترين گاز مهماز جمله 

 يا گلخانه آثارل گازهاي کربنه بوده و داراي بيشترين ّ گاز اودوکه 
 ةدر اين چرخ.  کربن خاکها دارندةند و ارتباط تنگاتنگي با چرخهست

 خشکي شده و از طريق ةي از طريق فتوسنتز وارد زيست تودّجوکربن 
براي کم کردن غلظت گازهاي . ددگر مي باز ّجوموجودات زنده دوباره به 

صورت کربن آلي در خاک حبس ه  بتوان آنها را ي، مّ جو دريا گلخانه
 مديريت و ةذخيره و حبس کربن آلي درخاک نسبت به نحو. کرد

  .(Tan, et al., 2005)العاده حساس است  کاربري اراضي فوق
CO2از  که غلظت آن بعداست ّ در جويا گلخانهن گاز يتر  فراوان 

 در سال افزايش ppm  ۵/۱ و با سرعتppm۳۶۰  صنعتي تاانقالب 
 درصد ۳۰هاي اخير به ميزان   در سالCO2 غلظت درنتيجهيافته که 
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 CO2 سازي د آزا.(Houghton, et al., 1996)است  افزايش يافته
 شامل تصاعدهاي خاک و قطع و سوزاندن بيشترکره  از زيست
ثير دارد ي تأّجو CO2ي در غلظت دار طور معني ه که بستها جنگل

  ).١٣٨٤عامري خواه، (
 شروع شده ۱۸۵۰ ة از دهيّجوCO2  افزايش عمده در غلظت

 دو ،هاي فسيلي و تغييرات کاربري اراضي احتراق سوخت. است
 Lal and)ند هستفعاليت اصلي بشري مرتبط با اين افزايش 

Kimble, 1995) . 

  برابر۲۱ يا گلخانه با اثر  کربنهيا گلخانهمتان يکي از گازهاي 
 درصد افزايش ۲۰يک دوره صد ساله است و  در دکربنياکس يد
متان نسبت داده ش غلظت يافزاهاي اخير به   زمين در ساليدما

 ّجوترين گاز کربنه   فراواندکربنياکس ي د متان بعد از.شده است
 حجمي بوده ppm  ۸/۱ تا۶/۱تروپوسفر  است و غلظت فعلي آن در

 درصد در سال در حال افزايش است و در ۱ تا ۸/۰ سرعت ا بو
باً ي پيش از انقالب صنعتي، غلظت آن در اتمسفر تقرةمقايسه با دور

 .(Neue, et al., 1995) برابر شده است ۲حدود 
 فرايندهاي احيا بوده که ،خاک ترين فرايند توليد متان در مهم

هوازي ايجاد   ميکربي کربن آلي در شرايط بيةيوسيله تجزه ب
هاي داراي شرايط غرقاب شامل   خاک.(Bouwman,1990) شود مي

 از. اند  کشت غرقابي برنجزيراراضي  ها و ها، لجنزارها و مانداب باتالق
 سطح زيرکشت شاليزارها در فقط متان، ةکنند ميان اين منابع تصاعد

 سال ۳۰صدي تقاضاي برنج در  در۷۰دليل افزايش ه هاي اخير ب دهه
 عمده افزايش بنابراين.  افزايش يافته است (IRRI, 2002)شتهگذ

ي به افزايش سطح زير کشت برنج و تصاعد از شاليزارها جومتان 
 مزارع يجو درصد توليد متان ۵۰ و منبع بيش از شود مينسبت داده 

  .(Ehhalt and Smith, 1978) استبرنج 
کامالً ) ها ژنمتانو( متان ةهاي توليدکنند که باکتري از آنجايي

نوع روش آبياري خاک  شرايط رطوبتي خاک و بنابراين، اند غيرهوازي
ثير أت)  غرقاب برنج در مقايسه با آبياري متناوب گندمآبياري دائمي(

ن يهمچن. مستقيمي در توليد متان و تصاعد آن از خاک خواهد داشت
شدن ميكربي  اكسيدةوسيله هاي كشاورزي ب ي در خاكجومتان 
  .دشو ميهوازي مصرف  هاي  متانوتروفسيلةو به

 که تفاوت ست در کشور ماي مصرفي اصلةگندم و برنج دو غل
در خوزستان . ست آنهاياز آبي زمان کشت و ن،عمده در کشت آنها
 يها يز کشت شده و عالوه بر استفاده از بارندگييگندم در اواسط پا

) يگندم آب (شود يم ياري رشد آبة دوري نوبت ط۶ تا ۴زمستانه حدود 

 ي دائماً غرقاب براياري آبةوي رشد برنج تابستان بوده و شةکه دور يدرحال
گذاري بر  ثيرأرطوبت خاک از طريق ت. استاه معمول ين گيکشت ا

ثير بسزايي بر ديناميک کربن در أبي و شيميايي خاک تفعاليت ميکر
 در ط کربنير شراييثري در تغؤآبياري سنگين عامل م. خاکها دارد

آبياري سنگين و شرايط غرقاب . (Rees, et al., 2005) هاست خاک
 هاي متان و نيتروس اکسيد نيتروژن به فرم تواند باعث خروج کربن و مي

(N2O) ها شود  از خاک(Borken, et al., 1999).   
  

  ها مواد و روش

خ يت و تار عامل نوع کش۲ر يث تأيق با هدف بررسين تحقيا
 يها طرح بلوک در قالب CH4 و CO2ان تصاعد زي بر ميريگ نمونه

 سال آزمايش از تابستان ١در طول  .دش تکرار اجرا ۳ با يکامل تصادف
 ة مزرع٢گيري از   نمونهمجموعه ٨ حدود ١٣٨٦ تا اواخر بهار ١٣٨٥

 نمونه ٤٨ تکرار صورت گرفت که جمعاً ٣در ) برنج و گندم(مورد مطالعه 
  .دشگاز براي قرائت تهيه 

  
   مورد مطالعه ةقمنط

 کيلومتري جنوب غرب اهواز ۱۲ آب تيمور در ة مزرعه در منطق۲
 خرمشهر در حوالي طول جغرافيايي –مجاور محور قديم اهواز 

/// 502748o غربي تا /// 592848o شرقي و عرض جغرافيايي 
/// 451331o جنوبي تا /// 11431o شمالي انتخاب و مطالعه 
اين مزارع توسط آب رودخانه کارون آبياري شده و توسط کشاورزان . شد

 هکتار کشت ۱۰۰ زيريک ة  شمارةمزرع. شوند بومي منطقه کشت مي
 گندم – هکتار کشت آيش ۱۰۰ زير دو ة شمارة آيش و مزرع–برنج 

  .انتخاب شدند
   مزارعةتاريخچ

ار در اين اراضي توسط افراد بومي  سال قبل کشت و ک۱۲ تا ۵از 
هاي   شامل رقم۱ ةکشت برنج در مزرع. منطقه شروع شده است

 و رقم محلي عنبوري بوده است ولي بيشترين سطح ۳ پرمحصول آمل
هاي محلي و از   مربوط به رقم،زير کشت در اين مزرعه و نيز در استان

 تا ۲۵۰دود طي کشت برنج در اين مزرعه ساالنه ح. استجمله عنبوري 
 کيلوگرم سوپر فسفات تريپل ۵۰ کيلوگرم در هکتار کود اوره، حدود ۳۰۰

آب .  کيلوگرم در هکتار سولفات پتاسيم مصرف شده است۱۵۰ تا۱۰۰و 
 کشت ةمين شده و طي دورأ کارون تةمزرعه از طريق کانالي از رودخان

همچنين بقاياي کشت برنج . برنج، مزرعه به صورت غرقاب بوده است
شوند و مقادير  در مزرعه باقي مانده و طي پاييز و زمستان پوسيده مي
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اندکي از آنها باقي مانده که طي شخم در اواسط بهار به زير خاک 
کشت برنج در اين منطقه از اوايل تير ماه شروع شده . شوند برده مي

 ۱۲۵ تا ۱۱۰ رشد ةدور(شود  و در اواخر مهر ماه برداشت شروع مي
  ).روز

کشت گندم پاييزه با آيش تابستانه بوده است و زير ٢ ةمزرع
 کيلو ١٠٠ کيلو اوره، ٢٥٠مصرف کود در اين مزرعه ساالنه مقدار 

اين .  کيلو سولفات پتاسيم بوده است١٥٠سوپر فسفات تريپل و 
 ٤ حدود ، کشت گندم از اواخر پاييز تا اواسط بهارةمزرعه طي دور

دخانه کارون تأمين شده است و نوبت آبياري شده که آب از طريق رو
  .اند بقاياي کشت قبلي پيش از شخم پاييزه سوزانده شده

  
گيـري مقـادير گازهـاي        اندازه برايبرداري از هوا     نمونه

   يا گلخانه

 متصاعد شده از خاک يگيري از هوا  نمونه،قين تحقيدر ا
کنون توسط ن روش تايا.  انجام گرفت۱اتاقک ساکنتوسط روش 
 (Wang, 2003 اري مورد استفاده قرار گرفته است محققان بسي

Gupta and Singh, 1987; Beyer, 1991;  .(Grahammer et 
al., (1991; .در اتاقک ساکن عدد ۹وري گاز ابتدا تعداد آ براي جمع 
 از ها اتاقک. شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز ساخته شد گروه خاک

 متر ۱متر و ارتفاع ي سانت۲۰ر  و قط۱اتيلن به ضخامت  جنس لوله پلي
 طلق شفاف برش داده شده به وسيلةها از يک سمت  ساخته شد، لوله

 سانتيمتر مسدود شده و توسط چسب دو قلوي شفاف ۱به ضخامت 
ها سه راهي مخصوص   اين لولهةسپس در وسط بدن. دندشبندي  آب

  . گيري و دماسنج نصب شد نمونه
 ة نوبت در طول دور۸ ( در فواصل مختلف زمانيها اتاقک

 سانتيمتر در خاک فرو رفته ۷تا۵د و حدود شدر مزارع نصب ) تحقيق
 ساعت روي ۴ به مدت ها اتاقکو پس از اطمينان عدم نشت گاز، 

 ميلي ۶۰ سرنگ وسيلة بهزمين باقيمانده و پس از طي اين زمان 
ده بود، شگيري نصب  ليتري که نوک آن سه راهي مخصوص نمونه

   . صورت گرفتاتاقکداري از هواي درون نمونه بر
ه درون چامبر، يق اثر وجود گاز اوليمنظور محاسبه و تفربه 

ز ي آزاد ني هوايتر م۲ از چامبر، از ارتفاع يريگ همزمان با نمونه
اعداد قرائت شده شاهد از . عنوان شاهد صورت گرفت ه بيريگ نمونه

زان خالص تصاعد ي کم شد، تا ماتاقکاعداد قرائت شده گاز درون 
 که ي در مواردشود يمن موضوع سبب يا. ديدست آه گاز از خاک ب

کمتر از  اتاقک زان گاز درونيگاز توسط خاک جذب شده است و م

  جذب گاز ازةدهند د که نشانيدست آه  بي آزاد است، تصاعد منفيهوا
 ساعت پس از ۱در فاصله زماني  .است توسط خاک مزارع ّجو

شگاه منتقل شده و توسط دستگاه ي گاز به آزمايها ونه نم،گيري نمونه
 حجمي ppm و مقدار اتاقک، نوع گازهاي موجود در ۲کروماتوگراف گاز

 يک دستگاه گاز ةوسيل ه گاز در اين تحقيق بليتحل. دش آنها قرائت 
  .  انجام گرفت۶۱۰ سري UNICAMکروماتوگراف مدل 

با دخالت . دشحيح  تصاتاقکشده با دخالت دماي  سپس عدد قرائت
صاعد گازها، ت مقدار تيدر نهاها  اتاقکحجم چامبر و مدت زمان نصب 

کربن به فرم گاز مورد نظر بر حسب جرم از بر اساس ميزان تصاعد 
  . محاسبه شد Excel نرم افزار وسيلة بهواحد سطح در واحد زمان 

  

  ليه و تحليروش تجز

ئت گاز توسط نرم  حاصل از قرايها  دادهيل آماريه و تحليتجز
 ليتحلها با استفاده از   دادهي کلةسيمقا.  انجام گرفتSPSS 10 افزار
 Duncan آزمون از استفاده چندگانه با ةسيطرفه و مقا کي انسيوار

  .رفتيصورت پذ
  نتايج 

دار بودن اثر هر دو عامل نوع  تايج تجزيه واريانس حاکي از معنين
دکربن در سطح ي اکسين و دکشت و تاريخ بر روي ميزان تصاعد متا

زان تصاعد يم) شيآ‐برنج (۱ةمزرعدر .)۲ و ۱  شمارةجداول (است% ۱
که  ي، درحال باالستنسبت بهدکربن ياکس ي متان و ديا گلخانه يگازها

 متان  بوده و به عبارت بهتريتصاعد متان منف) گندم‐شيآ (۲ةدر مزرع

تر از  نيي پا همکربن دي اکسيجذب شده و تصاعد د خاک توسط يّجو
  ). ۱شمارة جدول( است ۱ةمزرع

  
اي از   ميانگين تصاعد گازهاي گلخانهةمقايس: )۱( شمارةجدول

  دو مزرعه مختلف

            نوع کشت

          گاز

 ۱ةمزرع

  )آيش‐برنج(

ــ  ۲ةمزرعــ

ــش( ‐آيـــ

  )ندمگ

آناليز 

  واريانس

CH4 (mg/m
2

/day)  2221/2  a 1064/0-    b  **  
CO2 (g/m

2
/day)  9996/0   a  5100/0  b  **  

  %1دار در سطح  ي معن* *              
 يبردار  مختلف نمونهيها خياز تارگاز ن تصاعد يانگي مةسيمقا
ري از نظر گي  تاريخ نمونه۸داري بين   سطح معني۳ وجود ةدهند نشان

 بيشترين تصاعد متان را داريم ۱۳۸۵ مهرماه ۱۷ در. استتصاعد متان 
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 ندارد، کمترين ميزان تصاعد ۷/۷/۸۵خ يتاراري با د که اختالف معني
  ).۲ شمارةجدول (است ۲۰/۱۲/۸۵و  ۳/۲/۸۶ يها  ريختا در

 مختلف يها خي از تاريا گلخانه ين تصاعد گازهايانگي مةسيمقا
  هاي مختلف  دار بين تاريخ  سطح معني۵ حاکي از وجود يبردار نمونه

 و ۸۵ن تصاعد را در آذر بيشترين ميزا. است CO2زان تصاعد ياز نظر م
  ).۲  شمارةجدول( داريم ۸۵ مهر ماه ۱۷در  کمترين ميزان تصاعد را

  

  برداري هاي مختلف نمونه اي از تاريخ  ميانگين تصاعد گازهاي گلخانهةمقايس: )۲( شمارةجدول

تاريخ    

  گاز
۲۰/۶/۸۵  ۳۱/۶/۸۵  ۷/۷/۸۵  ۱۷/۷/۸۵  ۱۹/۹/۸۵  ۱۵/۱۰/۸۵  ۲۰/۱۲/۸۵  ۳/۲/۸۶  

ــاليز  آنـــ

  اريانسو

CH4  
۶۵۱۸/۰  

bc  

۸۰۵۵/۰  

bc  

۳۶۹۶/۱  

ab  

۷۰۱۸/۱  

a  

۶۰۹۹/۰  

bc  

۵۴۴۳/۰  

bc  

۰۳۲۳/۰  

c  

۰۷۳۴/۰‐  

c  
**  

CO2  
۶۰۳۳/۰  

c 

۳۵۵۶/۰  

d 

۲۵۰۰/۰  

d 

۰۷۳۳/۰  

e 

۲۶۲۲/۱  

a 

۰۱۵۶/۱  

b 

۱۶۳۳/۱  

ab 

۲۵۶۷/۱  

a 
**  

  %1دار در سطح   معني**

   يريگ  جهيبحث و نت

   تصاعد متان
تواند با وضعيت  عد گاز متان مياختالف بين مزارع از نظر تصا

 کشت برنج با ١ ةدر مزرع. ها مرتبط باشد هوازي بودن اين خاک
 يهوازي طي مدت زمان طوالن جاد شرايط بييآبياري غرقابي باعث ا

 که ميزان دشو  مي و مشاهده شود يمادي از خاک يهاي ز و در مکان
   . داريمييتصاعد متان باال

 گرم يلي م۲۲/۲ برنج برابر ةرع مزيمتوسط تصاعد متان برا
 ۲۰۰۵ در Wassmann و Pathak .استمربع در روز کربن بر متر

 ۰۷/۱ هند متوسط تصاعد متان را يزارهاي خود در شاليها يدر بررس
اند  دهكرون هکتار کشت برنج اعالم يلي م۲۵/۴۲ ي تراگرم برا۱/۱تا 
. است روز گرم کربن بر متر مربع دريلي م۵/۱۹زان معادل ين ميکه ا
ز يتر خاک و ن يط هوازيق، شراين تحقيل کمتر بودن تصاعد در ايدل
هند  يها خاک خوزستان نسبت به يها  کمتر در خاکيآل ةزان ماديم
  . است ،) پربارانةمنطق(

زان تصاعد را در صورت اعمال انقطاع يشان مين ايهمچن
اند، که  دهكر ينيب شيمربع در روز پ گرم کربن بر متريلي م۲/۲ ،ياريآب

   . دارديق حاضر همخوانيبا تحق
 و حداکثر است رشد برنج ةان دوريکه مهر ماه پا نيبا توجه به ا

زان تصاعد متان در ي، باال بودن ماست در خاک موجود ييايحالت اح
ها در  ت متانوژني خاک و فعالييايط احيخ مربوط به شراين تاريا

  ). ٢  شمارةجدول (استخاک 
  

  
 ، دوم سالةکه طي تابستان آيش بوده و طي نيم ٢ ةدر مزرع

حدي هوازي است  ، شرايط بهدارد بار آبياري ٤با را کشت گندم پاييزه 
 ير تصاعد برايگيرد و مقاد  توسط خاک صورت مييّ جوکه جذب متان

  مطالعات صورت گرفته دردر). ١  شمارةجدول( است ين مزرعه منفيا
 کشت گندم نتايج مشابهي حاصل مزارع چين در مقايسه کشت برنج با

   (Jiang, et al., 2006).شده است 
 حداکثر بودن ةدهند ز نشاني ن١ ةروند تغييرات تصاعد متان از مزرع

  .)١شمارة شکل( استتصاعد در مهرماه 
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  ١ روند زماني تصاعد متان از مزرعه: )١( شمارةشکل
  

 فرايندي طوالني مدت  جذب متان توسط خاکفرايند تصاعد متان و نيز
هاي قبل داشته  ثير شرايطي که خاک طي روزها و هفتهاست و تحت تـأ

  . گيرد  قرار مي،است
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هاي مختلف توسط ديگر محققان مشخص شده که  در بررسي
 روز پس از تداوم شرايط غرقاب بودن خاک در ۹۰ تا ۷۰تصاعد متان 

 رشد برنج به حداکثر خود ةدورکشت برنج شروع شده و در اواخر 
 Jiang, et al., 2006) ; Ueki, et al., 1997 ; (Xu, etرسد  مي

al., 2002 .  
) مهرماه( حداکثر تصاعد در زمان برداشت برنج ،در اين بررسي

متان توسط خاک صورت گرفته  جذب ۲ةدر مزرع. شود مشاهده مي
  ). ۲شمارةشکل (است 

ديکي با فعاليت جذب متان توسط خاک همبستگي نز
 به شرايط رطوبتي و بنا.  متان در خاک داردةهاي اکسيد کنند باکتري

دمايي خاک، ميزان فشردگي خاک، نسبت منافذ هوازي به منافذ 
 پوسيدگي آن، فعاليت ةهوازي، مقدار ماده آلي خاک و درج بي

ها و عوامل   متان نسبت به فعاليت متانوژنةکنند هاي اکسيد باکتري
 ، يا جذب متان در مزارع بدون شرايط غرقاب،ميزان تصاعد ،ديگر

  .استمتفاوت 
 حرارت ةبودن درج  پايينوجود با دوم سال ة طي نيم۲ة در مزرع

خاک و وجود بارندگي، کشت گندم آبي و آبياري شدن خاک صورت 
تواند اکسيد شدن متان و در نتيجه جذب  اين شرايط مي. گرفته است

 و ۸۵ نسبت به تابستان و اسفند ۸۵ يدمتان توسط خاک را در 
 . کاهش دهد۸۶ارديبهشت 
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  ۲ ة تصاعد متان از مزرعيروند زمان: )۲(شكل شمارة

  
 )۲ و   ۱( شـمارة  يهـا  شـکل  و   )۱( شـمارة    با توجـه بـه جـدول      

نـسبت   بـه گـاز متـان در مزرعـه بـرنج           که تـصاعد     شود ميمالحظه  
  . کند يم را جذب يجو گندم متان ةمزرعکه  ي، درحالستباال

تـوان   ير کشت برنج و گندم مين سطوح زيجاد تعادل بيبا ا  بنابراين
  در مزارع گنـدم جبـران      يد متان در مزارع برنج را با جذب متان جو         يتول
ن ترويج انقطاع آبياري به کشاورزان در کشت برنج الزم به            يهمچن. دكر

  . رسد نظر مي
  ربنتصاعد دي اکسيد ک

 )۳(شمارةشکل  در ي از مزارع مورد بررسCO2 تصاعد يروند زمان
با ميزان ماده  مستقيمي ة رابطCO2ميزان تصاعد  . است شده  داده نشان

  . آلي خاک دارد
هاي رطوبتي و دمايي، مزارع مورد بررسي از نظر  عالوه بر تفاوت

در . با هم دارندچشمگيري  هاي تفاوت نيز  ماده آلي ميزان دريافت
 شرايط غرقابي و عدم تجزيه کامل ، برنج در زمان کشت برنجةمزرع

در خاک داريم و بعد از برداشت را ماده آلي و در نتيجه تجمع مواد آلي 
 ٢ةبرخالف مزرع(برنج نيز کاه وکلش برنج در مزرعه باقي مانده است 

 ).اند که بقاياي کشت قبلي سوزانده شده
تواند عامل مهمي در  داشت برنج ميايجاد شرايط هوازي بعد از بر

  .  در اين مزرعه باشدCO2 و تصاعد باالي ١ةآلي در مزرع ة مادةتجزي
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1مزرعه 2مزرعه

   از مزارع مورد بررسيCO2تصاعد روند زماني ): ۳(شکل شمارة

  
 دوم سال کشت گياه گندم در خاک همراه با شخم و بهم ةدر نيم

پوکي خاک، مصرف کود اوره و وجود شرايط خوردگي خاک و افزايش 
 و همچنين ۲ ةدمايي و رطوبتي مناسب براي فعاليت ميکربي در مزرع

 و تغيير شرايط به سمت هوازي شدن و ۱ةاتمام برداشت برنج در مزرع
تواند عامل   ماده آلي خاک در اين مزرعه ميةدر نتيجه تسريع تجزي

 از خاک CO2اعد بيشتر مهمي در جهت افزايش فعاليت ميکربي و تص
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 و باال بودن ميزان تصاعد در نيمة دوم سال نسبت به مزارع باشد
وضعيت پوشش خاک توسط گياه و عمليات زراعي  نيمة اول سال با

  . استها مرتبط   زماندر اين 
  يبهشت نسبت به ديزان تصاعد در اسفند و ارديباالتر بودن م

که  ها مربوط باشد، همچنان خيارن تيتواند به باالتر بودن دما در ا يم
 يز از آذر به سمت دي و نور به سمت مهريکاهش تصاعد از شهر

.  باشدين روند زماني ايتواند مربوط به کاهش دما ط يم
رات ييز وجود تغينستگاه مانوالوا ي انجام شده در ايها يريگ  اندازه
  .دهد ي را نشان مي جوCO2 غلظت يفصل

 Davidson نيزو  1998 سال درMielnick  & Dugas 
اي مستقيم و نمايي  هاي خود بر وجود رابطه  در بررسي2000 سالدر

  . اند  تأکيد كردهCO2بين دماي خاک و تصاعد 
 ،ياهي گ يها ستمي اكوس ي در بررس  )(Lafleur 2005ن  يهمچن

ـ  يمي مـستق  ةرابط ن يـ افتـه و ا   يط  ي محـ  ي و دمـا   CO2ن تـصاعد    ي ب
  . ستم دانسته استي بر تنفس اكوسر دمايثأموضوع را مربوط به ت

ل به وضعيت استقرار گياه و ّ اوة از خاک در درجCO2تصاعد 
ات شخم و کشت و کار وابسته يپوشش گياهي در سطح خاک و عمل

 گذاشتن يباق.  را با دما داردين همبستگيشتري بي بعدة و در درجاست
 يارع نسبت به مزCO2ش تصاعد ي در مزارع باعث افزاياهي گيايبقا
 در نظر داشت که در ديبا مي ياند، ول ا سوزانده شدهيشود که بقا يم

 سوزاندن ي کربن طياديشوند بخش ز يا سوزانده مي که بقايمزارع
  . دشو مي آزاد جو به CO2صورت  هب

ز ي خاک نيش کربن آليا سبب افزايگذاشتن بقا ين باقيهمچن
 و دشو يم خاک زان حبس کربن دريش مي افزاموجب و در کل شود يم
 از سوزاندن ير تصاعد ناشي با احتساب مقادCO2زان کل تصاعد يم
که  است يشوند کمتر از مزارع ي گذاشته ميا باقي که بقايا، در مزارعيبقا
  .شوند يا سوزانده ميبقا

 شده در مزارع برنج و يريگ  کربنه اندازهيزان تصاعد گازهايم
م مشابه يط خاک و اقليق با شراتوان به مناط يق را مين تحقيگندم در ا

   .م داديخوزستان تعم
  

  ها ادداشتي

1- Static Chamber   
2- Gas Chromatograph  
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