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 یچاا مخولف های شدت در خاک از کابن  اکسید دی تصاعد میزان فصلی و ماهانه تغییاات بارسی منظور به حاضا تحقیق

 ةقوشه  ةمنطقه  در دیشهد  یااچه  با مااتع و  کم یچاا با مااتع   شاهد) قا  مااتع شامل منطقه سه شد. انجام مااتع از دام
 بهه  و ماهانهه  صهورت  بهه  سهاکن  ةبسو اتاقک در قلیایی تله روش به کابن تصاعد مناطق از یک ها در .شد انوخاب سمنان
 کامالا طاح قال  در لیفاکوور شیآزما صورت به چاا  و تصاعد مقادیا به مابوط های داد  .شد گیای انداز  سا( کی مدت
 ااتییه تغ بها  خهاک  رطوبهت  و دمها  ههای فاکوور ارتباط یبارس یباا  همچنین .شد تحلیل و جزیهت تکاار چهار با یتصادف
 منطقهة  در داد نشهان  نوهایج  .دش اسوفاد  اسونیپ یهمبسوگ ضای  از  ها داد  شاایط به توجه با  منطقه ها در کابن تصاعد

 بین  همچنین .است گافوه صورت ما  بهمن در آن کمواین و مادادما  در خاک از کابن تصاعد میزان بیشواین مطالعه مورد
 بها  اراضهی  در تصهاعد  میهزان  بیشواین .دارد وجود دار معنی اخوالف چاا مخولف های شدت تحت اراضی در تصاعد میزان
 در مابهع  موها  بها  گهام  033/0) مها   بهمن در آن نیکموا و روز  در مابع موا در کابن گام 34/3) مادادما  در شدید چاای

 و  بههار  پهاییز    تابسهوان  در تاتیه   بهه  تصاعد مقدار بیشواین فصلی  توزیع نظا از .است افواد  اتفا  قا  یاراض رد  روز
 دارد. وجود منفی همبسوگی خاک رطوبت با مطالعه مورد مخولف مناطق کابن تصاعد بین  همچنین شد. مشاهد  زمسوان
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 مقدمه
 شیافهزا  از یناشه  یجهان یگاما شیافزا و میاقل اییتغ

 اسهت  اتمسفا در  GHG) یا گلخانه یگازها غلظت
 محسهوب  یا  گلخانه یگازها جزء نیتا  عمد  کابن و
 نیتها  مههم  نیزمه  ةکها  یدمها  شیافهزا  .]15 [د شو یم

 حاضها  قهان  در داریه پا ةتوسهع  بهه  دنیرس در چالش
 گذشههوه قههاون یطهه در .]12 [رود  یمهه شههمار بههه
 یهها  سهوخت  سهوزاندن  ماننهد   یبشها  یهها  تیفعال
 ایسها  و  زراعت به مااتع لیتبد  ییزدا جنگل  یلیفس
 کهابن  دیاکس ید تااکم شیافزا سب  ها   یکاربا اییتغ
 [اسهت  شهد   نیزمه  جو در یا گلخانه یگازها ایسا و
  جهو  در یا گلخانهه  یگازها غلظت کادن کم یباا .]9
 حهبس  خاک در یآل کابن صورت به را ها آن توان یم

 بهه  نسهبت  خهاک  در یآله  کابن حبس و ا یذخ .کاد
 حسها   العهاد   فهو   یاراض یکاربا و تیایمد نحوة
 کهه  شود یم گفوه یروند به کابن تصاعد .]25 [است

 طهور  بهه )  مخولهف  بهات یتاک صورت به کابن آن در
 تنفس  اهانیگ ةشیر تنفس اثا در  CH4، CO2 عمد 
 تههنفس و تیههفعال و  خههاک در موجههود یههها  قههار 

 بههه خههاک از خههاک در موجههود یههها سههمیکاوارگانیم
 دیاکسه ید انیه جا یایه گ انهداز   .]3[ بازگادد اتمسفا

 و خهاک  از بهاداری  بها  یچگونگ یابیارز یباا کابن
 اریبسهه کهابن  ةچاخهه و جههان  شههدن گهام  یچگهونگ 
 نهد یفاا کابن تصاعد  یکل  طور هب .]25[   است مناس 

 و خهاک  در اههان یگ توسط شد  تیتثب کابن بازگشت
 خهاک  تهنفس  طیشهاا  یطه  اتمسفا به خاک از مجدداا
 دیاکسه  ید یبهاا  یبزرگه  انبهار  خاک .]24  21 [است
 ایه  خاک کابن اکسید دی انیجا .رود یم شمار به کابن
 ةچاخه  در نهدها یافا نیتها  مههم  از یکه ی خاک تنفس
 و یآله  مهواد  ةیه تجز از کهه  هاسهت  سهوم یاکوس کابن
 تهنفس  ایه  زوسهفا یر و شهه یر تهنفس  آن  شدن یمعدن

 در کهابن  توقهف  .]1 [ دیه آ یمه  دیه پد خاک یکاوبیم
 از آن تصهاعد  از یایجلوگ و یزراع یاراض و ها خاک

 بههدون یروشهه عنههوان بههه وتههویک مههانیپ در خههاک
  تنهاژ ) شهد   ا یه ذخ کهابن  حجهم  نظها  از تیمحدود

 از یایجلهوگ  در خهاک  سهم که هاچند .شد افوهیپذ
 مهدت  یطوتن یحل را  یمیاقل ااتییتغ و یا گلخانه اثا
 تها  توانهد  یمه  که درو یم شمار به عیسا شیرو  ستین
  انوشهار  کهاهش  بهوها  یراهکارها و ها روش داشدنیپ

CO2 14 [ دهههد قههاار بشهها اریههاخو در یکههاف وقههت[. 
 در  یسطح یها هیت در ویه  هب خاک  حفاظت تیاهم

 در شههد   یتاسهه کههابن رفتهههدر کههاهش جهههت
 از یناشهه صههدمات جبههاان زیههاا  اسههت سههومیاکوس

 در ویهه   هبه   سهوم یاکوس کی در خاک کابن هدررفت
 کمبهود  ایه نظ  یطه یمح یها تیمحدود وجود صورت
 خواههد  صهورت  ینهد کُ به اریبس  خاک فقا و بارش
 رد یادیز تأثیا یاراض یکاربا اییتغ .]26  10 [گافت

 انوشهار  شیافهزا  و خهاک  یسهطح  کابن ونیداسیاکس
CO2 یاراض سطح .]2[ دارد اتمسفا به گازها ایسا و 
 هکوهار  ونیه لیم 3200 حهدود  در جههان  یچهاا  مورد
 کهابن  ةایه ذخ یاراضه  نیا در ؛است شد  زد  نیتخم

 ه 470 نیهمچن و است گاتنیگ 420 ه 200 خاک یآل
 ا یذخ خاک یموا یک عمق در کابنات گاتنیگ  550
 90 حدود اانیا مااتع سطح  ینهمچن .]5 [است شد 

 واحهد  ونیه لیم 133 معهاد(  دام تعداد و هکوار ونیلیم
 عیوسه  سطح به وجهت با .]6 [است شد  گزارش یدام

 یچاا نقش به توجه  دام تعداد نیهمچن و اانیا مااتع
 مااتع خاک .است یضاور کابن تصاعد زانیم در دام

 یتهوجه  قابهل  مقهدار  جهذب  تیه قابل خشهک  مناطق
 وجهود  بها   ساتنه یها بارش نیح در کابن دیساک ید

 حیصهح  تیایمهد  بها  ؛ستدارا را  ها بارش نیا کمبودِ
 اتمسهفا  بهه  خهاک  از گهاز  نیه ا بازگشهت  از توان یم

 تغییها  باع  مااتع در دام چاای .]23 [کاد یایجلوگ
 دشهو  مهی  اتمسفا و خاک بین گازی تبادتت میزان در

 و رطهوبوی  اتتغییها  دلیهل  بهه  فصهلی  تغییاات .]18[ 
 اتمسهفا  و خهاک  بهین  کابن تبادتت میزان رد دمایی
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 یبارس به حاضا ةمطالع در بنابااین  .]27[  است مؤثا
 در کههابن تصههاعد ایمقههاد فصههلی و ماهانههه تغییههاات

 .شد پاداخوه دام یچاا  مخولف های شدت

 شناسی روش
 ةقوشه  ةمنطقه  مااتهع   تحقیق اهداف به دسویابی یباا

 یدشو شامل منطقه نیا .شد گافوه نظادر سمنان اسوان
 و اسهت  قوشه یروسوا جنوب یلوموایک 7 در هموار

 ةقه یدق 53 و درجهه  35 مخوصات به کو پنج ةمنطق در
 یشهاق  طهو(  ةقه یدق 05 و درجه 54 و یشمال عاض
 و درصهد  3 تا 1 منطقه یعموم  یش .است شد  واقع

 6/138 انهیسهال  بهارش  مووسط .است یشمال جهت در
 گااد یسانو ةدرج 3/16 ساتنه یدما مووسط و وام یلیم

 بها  مااتهع    شهاهد ) قا  مااتع شامل منطقه سه .است
 مهورد  منطقهة  در دیشهد  یچهاا  با مااتع و  کم یچاا

 1390 سهها( در یبههادار نمونههه .شههد انوخههاب مطالعههه
 .گافت صورت

 از کهابن  تصاعد زانیم نییتع جهت باداری نمونه
 هها  )پهانزدهم  اهانهه م صهورت  به منطقه ها در خاک
 بها  و ییایقل یها تله کمک به  سا( کی مدت به  ما  

 از اسههوفاد  بهها  (CSC) 1سههاکن ةبسههو اتاقههک روش
NaOH )در کهه  صهورت  نیدب ؛گافت صورت ناما 

 سهاعت  24 مدت به گیای انداز  ةنمون چهار ماریت ها
 بههه انوقهها( از پههس و ندشههد داد  قههاار صههحاا در

 .ندشد شیآزما ناما( HCl با ساعت به شگا یآزما

 یوزنه  روش به رطوبت نییتع یباا باداری نمونه
 آمهار  به توجه با منطقه یدما یها داد  .گافت صورت
 در دامغهان  شهاسهوان  کینوپویسه  سهوگا  یا یهواشناس

 شیآزمها  توسهط  مطالعهات  .آمهد  دست به 1390 سا(
 تکهاار  4 بها  یتصهادف  کهامالا  طاح قال  در لیفاکوور

 و دمها  فهاکوور  تهأثیا  یبارسه  یبهاا  .گافهت  صورت
 قها    ةمنطق سه در کابن تصاعد ااتییتغ رد رطوبت

                                                      
1 . Closed Static Chamber 

 توجهه  بها  ه دیشد چاای با مااتع و  کم یچاا با مااتع
 اسهون یپ یهمبسوگ از هها داد  بودن ناما( و یهمگن به

 .دش اسوفاد 

 نتایج
 نیبه  کهه  داد نشهان  یهمبسوگ از حاصل جینوا یبارس

 رطوبهت  بها  مطالعه وردم مخولف مناطق کابن تصاعد
 نهو   از زیه ن یهمبسهوگ  نهو   و دارد وجود یهمبسوگ

 تصهاعد  زانیه م رطوبهت   کهاهش  بها  یعنی  است یمنف
 یبارسه   نیهمچنه  .بهالعکس  و ابدی یم شیافزا کابن

  یهه  در دما با کابن تصاعد ااتییتغ یهمبسوگ جینوا
 نشهان  یدار یمعنه  اخوالف مطالعه مورد مناطق از کی

 . 1 جدو() نداد
 

 و کربن تصاعد نیب یهمبستگ از حاصل جینتا .1 جدول
 رطوبت و دما یفاکتورها

 دما رطوبت مطالعه مورد منطقة

 566/0 -660/0* قا 
 569/0 -621/0* کم یچاا
 501/0 635/0* دیشد یچاا

 05/0 سطح در دار یمعن اخوالف *

 
 هههای مهها  اثهها انسیههوار ةیههتجز جینوهها 2 جههدو(

 .دهد یم نشان را کابن تصاعد زانیم با چاا و مخولف
 مخولهف  ههای  مها   اثا  شود می مشاهد  که طور همان
 در کابن تصاعد زانیم با ها آن موقابل اثا و  چاا سا( 
 .است دار یمعن درصد کی سطح

 در کهابن  تصاعد زانیم رد چاا اثا داد نشان جینوا
 زانیه م نیشهوا یب .اسهت  دار یمعنه  مطالعه مورد مناطق
 است افواد  اتفا  دیشد یچاا شدت در کابن تصاعد

 نیه ا  البوهه  .اسهت  قا  مناطق به مابوط آن نیکموا و
 مها   نیه ا در ؛اسهت  نبهود   صاد  ورما یشها در روند

 شهدت  بها  منطقه از شیب قا  ةمنطق در تصاعد زانیم
 .است کم یچاا
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 کربن تصاعد بر چرا و ماه اثر انسیوار ةیتجز .2 جدول

 داری معنی F مابعات نیانگیم آزادی درجة اییتغ منابع

 000/0** 816/322 965/3 11 )ما   تاریخ

 000/0** 778/162 999/1 2 چاا

 000/0** 608/20 253/0 22 ما *چاا

   012/0 108 خطا
 01/0 سطح در دار یمعن **
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 اعداد و ستها ماه تصاعد زانیم فاختال ةدهند نشان حروف) کربن تصاعد زانیم بر چرا و سال مختلف یها ماه متقابل اثر .1 شکل
 (چرا یها شدت نیب اختالف ةدهند نشان

 
 یهها  ما  در نبکا تصاعد ااتییتغ روند ةمطالع با

 از کهابن  تصاعد زانیم نیشوایب شد مشخص  مخولف
 زانیههم نیکموهها و افوههاد  اتفهها  مههاداد مهها  در خهاک 

 .اسههت گافوههه صههورت مهها  بهمههن در کههابن تصههاعد
  بهشهت یارد و مها و اسفند  ید و نیفاورد  نیهمچن

 قهاار  گهاو   کیه  در نیانگیه م نظها  از خاداد و ایت و
 از گهاو   دو در ید و نیفهاورد   نیهمچنه  .اندیگ یم

 تصهاعد  زانیه م نیشهوا یب .انهد یگ یم قاار نیانگیم نظا
 از  روز در مابهع  موها  بها  گهام ) 34/3 زانیم به کابن
 فها  ات دیشهد  یچاا با یاراض در و مادادما  در خاک
 بهه  مها   بهمهن  در تصاعد زانیم نیکموا و است افواد 

 یاراضه  در و  روز در مابع موا با گام) 033/0 زانیم
 .است افواد  اتفا  قا 

 فصهو(  در تصهاعد  یفصهل  ااتییتغ یبارس جینوا
 داد نشهان  مخولهف  یچاا یها شدت در سا( مخولف

 و مخولههف فصههو( در کههابن تصههاعد زانیههم کههه
 است دار یمعن تفاوت دارای مخولف یچاا یها شدت

 و  بههار  پهاییز    تابسوان در تاتی  به مقدار بیشواین و
 یچاا در تصاعد زانیم  نیهمچن .شد مشاهد  زمسوان

 و کهم  شهدت  با چاای و است بیشواین ادیز شدت با
  .3 جدو() گیاند می قاار بعدی های رتبه در قا 
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 کربن دتصاع بر چرا و فصل اثر انسیوار ةیتجز .3 جدول

 داری معنی F مابعات نیانگیم آزادی درجة اییتغ منابع

 000/0** 649/481 994/1 3 فصل
 000/0** 964/160 666/0 2 چاا

 000/0** 090/14 058/0 6 فصل*چاا
   004/0 36 خطا
    48 کل

 01/0 سطح در دار یمعن **
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 ةدهند نشان اعداد و است فصول تصاعد زانیم اختالف ةدهند نشان حروف) کربن تصاعد زانیم رد چرا و مختلف فصول متقابل اثر .2 شکل
 (چرا یها شدت نیب اختالف

 

 گیری نتیجه و بحث
 دیشهد  یچهاا  ویه  به و چاا داد نشان مطالعات جینوا

 .است شد  خاک از کابن تصاعد زانیم شیافزا باع 

 یکهاربا  اییه تغ مااتهع   حهد  از شیبه  یچاا با عالو 
 و یکشههاورز یاراضهه بههه ماتههع و جنگههل از یاراضهه
 تصهاعد  زانیه م شیافزا در یکشاورز یوسنّ یها روش
  مااتع یویایمد یها و یش .]17[ ندمؤثا خاک از کابن
 زانیه م با  بارش و دما مانند  یطیمح عوامل با عالو 

 .اسهت  مههم  اریبس اتمسفا و خاک کابن نیب تبادتت
 یاابه  یگهاز  تبهادتت  زانیم و نو  شناخت  نیبناباا

  یتاسه  جههت  یاراضه  تیایمد حیصح روش افونی
 کابن تصاعد کاهش و خاک به اتمسفا از کابن شوایب

 .]29  28  22[ اسههت یضههاور اتمسههفا بههه خههاک از
 ةویشه  دو یرو بها  اتشانمطالع در نامحقق از گاوهی

 بها  علوفهه  باداشهت  صهورت  به ه ماتع از باداری بها 
 ه ینیماشهه صههورت بههه علوفههه باداشههت و دام یچههاا

 تحهت  مااتهع  در کهابن  تصهاعد  زانیم کادند مشاهد 
 بها  مااتهع  از کموها  ماتع تیظاف با موناس  دام یچاا

 ای مطالعهه  در .]19[ است بود  علوفه ینیماش باداشت
 جهه ینو نیه ا  کهابن  تصاعد زانیم رد چاا نقش دربارة

 تحهت  منهاطق  در کابن تصاعد زانیم که آمد دست به
 قها   منهاطق  از شیبه  3/11 ات 6/5 مقدار به دام یچاا

 نهد یفاا رد چهاا  اثها  یبارسه  بها  نیامحقق .]11[ است
 ندکاد اظهار ایاسواال مااتع در کابن تصاعد و  یتاس
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 چهاا  تیایمهد  بهه  نسهبت  مااتهع  در کابن ةایذخ که
 باعهه  دام زیههاا  ]10[ اسههت حسهها  شههدت بههه
 این و دشو  یم خاک سطح توجه شایان یخوردگ هم به
 چشهمگیا  تصهاعد  بهه   خاک تیوضع و طیشاا اییتغ

 یلگهدکوب  با دام .]13[ انجامد می خاک سطح از کابن
 یبهاا  خهاک  رطوبهت  کهه  یزمهان  ویه  به  خاک سطح
 خههاک یفشههادگ باعهه  سههت ین مناسهه  دام ورود
 و یرطهوبو  یمحووا با هم مسلله نیا ؛دشو یم یسطح

 اصهلی  عامل دو که ه است مؤثا بسیار خاک یدما هم
 دام فضهوتت  طافی  از هسوند. خاک از کابن تصاعد
 و شهود   مهی  هها   میکاوارگانیسم فعالیت افزایش باع 

 افههزایش باعهه  ههها  میکاوارگانیسههم فعالیههت افههزایش
 توانهد  مهی  چاا شدت مدیایت گادد.  می کابن تصاعد

 و کهابن   تثبیهت  گیهاهی   پوشهش  وضهعیت  بهبود در
 باشهد.  مهؤثا  اتمسهفا  بهه  کابن بازگشت از جلوگیای

 اهمیهت  حهائز  بسهیار  دام ورود مناسه   زمهان  (کنوا
 نشهود   ماتع وارد مناس  زمان در دام اگا زیاا است 
 وارد خهاک  سهاخومان  به که زیادی صدمات با عالو 

 ههم  خهاک  دمهایی  و رطوبوی تغییاات باع  شود  می
 از بسهیاری  دارد. دنبا( به را تصاعد افزایش و شود می

 تصهاعد  میهزان  در ااچه  اثا دربارة یافوه انجام مطالعات
 در مؤثا عوامل از را مااتع در دام شدید چاای کابن 

 از را چهاا  مهدیایت  و کهابن  تصهاعد  میهزان  افزایش
 داننهد  مهی  کهابن  تصهاعد  کهاهش  در مؤثا فاکوورهای

 صهورت  در سومیاکوس در یاهیگ پوشش سطح .]20[
 ابهد  ی یم بهبود ساعت به مناس  یمیاقل طیشاا وجود

 اریبسهه خشههک منههاطق در کههابن کمبههود جبههاان امهها
 سهطح  بهه  توجه با  بنابااین .ادیگ یم صورت یندکُ به

 و کشههور خشههک مهههین و خشههک مااتههع عیوسهه
 نیه ا در دام یچهاا   هها  سهوم یاکوس نیه ا بودن شکنند 
 تهأثیا  .ادیه گ صهورت  حیصهح  تیایمد با دیبا مناطق

 و دام تعهداد  بهه  مااتع در کابن تبادتت با دام یچاا
  7[ دارد یبسهوگ  مااتهع  از دام باداری بها  ةدور طو(
 خهاک  رطوبت زانیم نیب  مطالعه مورد منطقة در .]16
 و دارد وجود یمنف یهمبسوگ خاک از کابن تصاعد و
 مشهاهد   یهمبسهوگ  تصهاعد  زانیه م و ههوا  یدما نیب

 و مادادمها   در تصهاعد  زانیم نیشوایب  نیهمچن .نشد
 دیگا قیقاتتح .است افواد  اتفا  ما  بهمن در نیکموا

 فصهل  در را خهاک  از کابن تصاعد زانیم نیشوایب نیز
 اییه تغ لیه دل بهه   زمسهوان  در را آن نیکموا و تابسوان

 موجودات تیفعال رد آن تأثیا و رطوبت و دما طیشاا
 ااتییه تغ .]8  4[ داننهد  یمه   خهاک  تنفس و یز خاک
 زانیه م رد ییدمها  و یرطهوبو  ااتییه تغ لیدل به یفصل

 و اسهت  مهؤثا  اتمسهفا  و خهاک  نیبه  کهابن  تبادتت
 ةیه تجز رد دیخورشه  ةاشع تأثیا لیدل به را آن توان یم

 زنهد   موجهودات  یهها  تیه فعال و یسهطح  بهاگ  تش
 .]27[ دانست
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