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 چكیده

سیا   در و نیز پتانسیل گرمایش جهانی ارقام آبی و دیم گندم، آزمایشیی هوایی و ریشه اندام کربن ترسیب بالقوه توانایی ارزیابی منظوربه 

 تصیادیی سیسیتماتید در به روش برداريشمالی، شهرستان شیروان اجرا شد. بدین منظور نمونه خراسان استان در 0911-0011 زراعی

نامه چهره به چهره به دست آمد. نتایج بیه هاي مصریی از طریق پرسششد و مقدار نهاده خاك انجام سانتیمتري 1-91عمق  از مزرعه 91

 86/01 نیاناییمم دیم از ضریب تبدیل اندام هوایی بالاتري برخوردار بودند و رقم پیشیاام بیا دست آمده نشان داد ارقام آبی نسبت به ارقا

درصد بیشترین مقدار ضریب تبدیل اندام هوایی را داشت. مقایسه توان ترسیب اندام هوایی ارقام گندم آبی نشان داد رقم میهن با میاناین 

کیلیوگرم در هکتیار  91/3931سیب کربن را داشت و رقم حیدري با تیوان ترسییب کیلوگرم در هکتار بیشترین مجموع توان تر 01/9916

کیلوگرم در هکتیار در مقایسیه  3/0031کمترین مجموع توان ترسیب کربن را از خود نشان داد. در بین ارقام دیم نیز رقم باران با میاناین 

 4CHو  2CO ،O2Nاي نشیان داد هیاي گلاانیهود. بررسی انتشار گیازاز ترسیب کربن بالاتري برخوردار ب 81/103با میاناین  3با رقم آذر 

و پتانسیل گرمایش جهانی بیراي  کیلوگرم در هکتار بود 99/810و  101/0303تولید شده در مزارع گندم آبی و مزارع گندم دیم به ترتیب 

بدست آمد. بر اساس نتایج ایین  2COگرم معاد  کیلو 389/101و  830/3601ید هکتار گندم آبی و ید هکتار گندم دیم به ترتیب برابر 

هاي زراعی شهرستان شیروان باعث اییزایش تیوان ترسییب کیربن و کیاهش نظامپژوهش کشت رقم میهن )آبی( و رقم باران )دیم( در بوم

 خواهد شد. 2COانتشار 

 اي، ماده آلیهاي گلاانه، ضریب تبدیل، گازدکربنیاکس يد هاي کلیدي:واژه

 

 مقدمه

 کیربناکسییددي وییژه به ايگلاانه گازهاي غلظت ایزایش

باعث  اراضی، کاربري تغییر و یسیلی هايسوخت احتراق از ناشی

 ,Lal)را به دنبا  داشته است  و گرمایش جهانیشده  اقلیم تغییر

 گازهیاي عنصیر تیرینمهمرا  کیربن محققیین . برخیی(2004

 تغیییرا  برزیادي  تأثیراخیر  هايدهه در که دانندمی ايگلاانه

 . غلظیت et al(Heinemann(2006 ,.اسیت  گذاشیتهاقلیمیی 

2CO میلیادي  0011 سا  درppm 361،   0111در سیا ppm 

 شید گیزارش ppm 013 نییز حیدود هیاي اخییردر سا  و 980

(Lal, 2004; Tans, 2016) در سطح کره زمین سه منبع مهم .

کربن آلی، خاك، جو و پوشش گیاهی هستند که در ایین مییان، 

 کیربن منبیع نیتربزرگتن به عنوان  گیاا 0161با حدود  خاك

کیه مقیدار کیربن آن يطوربیه شیودشناخته میی زمین کره آلی

اسیت  جو گیاهی و یا موجود در پوشش کربن برابر 9تا  3تقریباً 

(Schimel, 1995)خاك  آلی کربن هر عاملی که منابعبنابراین  ؛

اییزایش  و کربن موجود در پوشش گیاهی را کاهش دهید باعیث

جو خواهید شید و ایین  ايگلاانه گازهاي غلظت در یتوجهقابل

 بیاتر شدن کره زمیین خواهید انجامیید. مسئله در نهایت به گرم

 اي،گلاانه گازهاي در انتشار کشاورزي هايیعالیت نقشبه  توجه

 غلظیت گازهیاي در جهیت کیاهش بایید هیاي زراعیینظیامبوم

 .(Khoramdel et al., 2018) مدیریت شوند ايگلاانه

 کربن، اکسیددي حذف براي اکولوژیکی جمله راهکارهاي از

پوشیش  ایین تحیت هايخاك و پوشش گیاهی در کربن ترسیب

 اسیت راهکارهیا ترینارزان و ترینساده از یکی به عنوان گیاهی،

(Uri, 2000) اعلام نمودنید ترسییب گرانپژوهش. در این رابطه 

اسییت  گرمییایش جهییانی ییید عامییل مهییم در کییاهش کییربن

 مقاله پژوهشی
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(Wiesmeier et al., 2014) . ه نیز نشان داد اي دیارمطالعهدر

درصد از بقایاي گیاهی توان ترسیب کربن  11که برگرداندن  شد

پژوهشی دیار نشیان  .(Yan et al., 2007) ایزایش دادخاك را 

 داراي میزارع در برنج-گندم کشت نظام در کربن ترسیب که داد

 درصید 01در مزارع داراي کود شیمیایی  درصد و 11 دامی کود

 ,Kukal and Benbi)بیود  ذر -گنیدم نظیام کشیت از بیشیتر

 ماتلی  هیايبایش در توانیدمیی شیده ترسییب . کیربن(2009

شیود  ذخییره اراضیی خیاك و لاشبرگ بیوماس، شامل اکوسیستم

(Su et al., 2003) .مییزان بیین هاي منتشر شیدهمطابق گزارش 

 سیطو  و گستردگی رویشی هايیرم پوشش گیاهی، کربن ذخیره

داشیت  وجیود داريمعنیی و مثبیت گییاهی ارتبیا  هیايانیدام

(Najmoddini, 2013)نییز نشیان دییم  گندم روي آزمایشی . در

 هیاو ریشیه بیشیترین هیاسنبله هاي گیاهی،بین اندامدر  داده شد

 میزان ترسییب کهطوريبه داشتند را کربن ترسیب میزان کمترین

میزان کربن  و بود هکتار در تن 660/0 گیاهی تودهستیز در کربن

در هکتار محاسبه شد که نشان داد گندم از  تن 993/08آلی خاك 

 Jafarian and)برخیوردار اسیت  کیربن ترسییب در توانایی بالایی

Tayefeh Seyyed Alikhani, 2013) . کلییزا در گیییاه روغنییی

برابر تیوان  0/3 کلزا ساقه کربن توان ترسیبگران دریایتند پژوهش

 .(Khorramdel et al., 2016) بود برگ ترسیب

با توجه به پایین بودن میزان ماده آلی خاك در نواحی خشید 

هاي کشاورزي خراسان شمالی، نظامویژه بوم ایران به خشدمهینو 

هایی که بتواند محتوي کربن میاده آلیی خیاك را استفاده از راهکار

با توجیه بیه از طریی ایزایش دهد از اهمیت بالایی برخوردار است. 

دلایل ایزایش گرمیاي جهیانی انتشیار زییاد  ترینمهمیکی از اینکه 

هیاي نظیاماست و در بوم هاي اخیر بودهاي در سا گازهاي گلاانه

اي هیاي گلاانیهدلایل ایزایش انتشیار گیاز ترینمهمکشاورزي نیز 

هیاي یسییلی شیمیایی و همچنین سیوخت سموم و کودها مصرف

انتشار ایین میزان لذا بررسی  ؛(Khoramdel et al., 2018) است

محصیولا  تولیید گرمیایش جهیانی  لیپتانسیاي و گازهاي گلاانه

پتانسییل گرمیایش جهیانی از اهمیت بالایی برخوردار است.  زراعی

ید محصو  کشیاورزي در ایجیاد  تأثیرروشی براي محاسبه میزان 

از میزان سیوخت دییز ،  متأثررود که گرمایش جهانی به شمار می

یسییفر و پتییاس و میییزان مصییرف هییاي نیتییروژن، مصییرف کییود

در همییین رابطییه پتانسیییل گرمییایش جهییانی الکتریسیییته اسییت. 

معیاد  کیلیوگرم  61/1106 چغندرقند در خراسیان شیمالی برابیر

2CO 4درصد آن مربیو  بیه  08/1 به ازاي ید هکتار بود کهCH، 

درصید آن مربیو  بیه  13/03 و 2COدرصد آن مربو  به  33/30

O2N ( 2021 ,.محاسبه گردیدet al Babaeian.) 

در پژوهشی دیار در استان خراسان شمالی براي تولید یید 

 19/0033  دمعیا ياگلاانیههیاي هکتار کلزا مجموع انتشار گاز

 96/3009کیلوگرم در هکتار و مجموع پتانسیل گرمایش جهانی 

(. et al Babaeian ,.2022گیزارش شید ) 2COکیلوگرم معاد  

 و رضیوي خراسان هايدر استان زعفران تولید هاينظام ارزیابی

براي یید  جهانی گرمایش پتانسیل مجموعنیز نشان داد جنوبی 

به ازاي ید هکتیار  2COکیلوگرم معاد   ،تن 10/09 هکتار برابر

آمارنامییه وزار  جهییاد . (Khorramdel et al., 2016) بییود

هکتار اراضی آبی  010101از  دادنشان  0916کشاورزي در سا  

آن بیه کشیت گنیدم آبیی و از  00300استان خراسیان شیمالی 

هکتیار آن بیه  11111هکتار اراضی دیم ایین اسیتان،  001090

جایایاه وییژه  دهندهنشیانکشت گندم دیم اختصاص یایت کیه 

اسیتان خراسیان  کشیاورزيگندم آبی و دیم در بین محصیولا  

بیا توجیه بیه اینکیه . لیذا (Anonymous, 2019) شمالی اسیت

 کاهش میزان ماده آلی خاك و کیاهش پتانسییل ترسییب کیربن

 اراضی کشاورزي یکیی از دلاییل مهیم اییزایش غلظیت گازهیاي

مطالعه جریان تغیییر میواد آلیی و  ،استاي و تغییر اقلیم گلاانه

هاي زراعی بیش از پیش اي بوم نظامهاي گلاانهمیزان انتشار گاز

 تیوان ارزییابی هیدف بیا مطالعه لذا این. رسدمی به نظرضروري 

 ارزییابی گنیدم و و زیرزمینیی هیوایی هاياندام در کربن ترسیب

 هیاي تولیید گنیدم اسیتانپتانسیل گرمایش جهانی در بوم نظام

 .شد انجام شمالی خراسان

 

 هامواد و روش

 کربن ترسیب بالقوه توانایی ارزیابی

هوایی  هاياندام کربن ترسیب بالقوه توانایی ارزیابی منظوربه 

 گنیدم ارقام آبی و دیم و اندام زیرزمینی )ریشه( )ساقه و سنبله(

 خراسیان اسیتاندر  0911-0011 سیا  زراعیی در ،پژوهشیی

ارقام آبی مورد بررسی شامل اجرا شد. شمالی، شهرستان شیروان 

 هاي میهن، پیشاام و حیدري بودند و ارقام دیم مورد مطالعهرقم

 و بییاران بودنیید. جهییت انجییام پییژوهش 3هییاي آذر شییامل رقییم

 ,Chambers)سیسیتماتید  تصیادیی روش بیه بیردارينمونیه

 متیريسانتی 1-91عمق  از مزرعه 91 در نقطه شش از (1983
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 هیاياندام برداشت .(Mahdavi et al., 2009)شد  خاك انجام

بهار  در ریشه و برگ ساقه، سنبله، + دانه شامل زایشی و رویشی

دهییی و رسیییدگی دهییی، گییلدر سییه مرحلییه ینولوژییید )سییاقه

 هیايپلیا  بیین از خیاك، مطالعه براي انجام شد. (ییزیولوژید

 91 پروییلی بیه عمیق شش هر ترانسکت، امتداد در شده مستقر

 صیور  بیردارينمونیه هاآن از و حفر گیاه هر زیر در مترسانتی

 روش از مورد نظر هاياندام در تبدیل ضرایب تعیین براي .گریت

 ,Abdi et al., 2008; Foroozeh and Mirzaali)احتیراق 

 برداشت زمینی(هاي )هوایی و زیراندام ابتدا .شد استفاده (2006

 درجیه 81 دمیاي با آون در ساعت 30 مد  به تفکید به شده

 سه مد  به نمونه گرم از هر دو سپس و خشد شدند سلسیوس

 قیرار سلسییوس درجیه 111دمیاي  بیا احتراق کوره در ساعت

دسییکاتور قیرار  ها جهت خند شیدن درنمونه گریتند. خاکستر

و براي شدند  توزینگرم  110/1گریته و سپس با ترازوي با دقت 

 استفاده شید 0معادله  از گیاهی هاياندام محاسبه محتوي کربن

(Polidori et al., 2008). 

 OC=OM×0.54 (    0معادله )

مقیدار کیربن آلیی  بیبه ترت ،OMو  OC معادله این در که

میزان کربن آلیی خیاك . است)درصد( و مقدار ماده آلی )درصد( 

 ,Walkley and Black)بییا اسییتفاده از روش والکییی و بلیید 

گیري شد، وزن ماصوص ظاهري با روش کلوخه و اندازه (1934

گیري میزان ترسیب کیربن از پارایین تعیین گردید و براي اندازه

 استفاده شد. 3معادله 

 E  ×BD×%OC×=10000cC                      (3معادله )

میزان کیربن ترسییب شیده در سیطح  cCمعادله، این که در 

: درصید کیربن OC، مترمربیع هر در گرم حسب بر مترمربعید 

: Eکعب( و متر م: وزن ماصوص ظاهري )گرم بر سانتیBDآلی، 

 .استمتر نمونه خاك به سانتیعمق 

 

 گرمایش جهانی پتانسیل و ايگلخانه گازهاي انتشار برآورد

 مییزان گنیدم گرمیایش جهیانی پتانسیل ارزیابی به منظور

کیود و سیموم شییمیایی از  و سوخت دیز ، الکتریسییته مصرف

 کشیاورزان از حضیوري مصاحبه و نامهپرسش 91 طریق تکمیل

 رابطیه از پرسشینامه شید. تعیداد محاسیبهمورد مطالعه  منطقه

 به دست آمد. (Snedecor and Cochran, 1980)کوکران 

  2s 2+t2s)/(Nd 2n=(N t(                            (9معادله )

 اسیتیودنت t :t آماري، جمعیت : اندازهNمعادله، این  در که

 d:وارییانس،  S:، درصید( 11 احتما  اساس ضریب اطمینان )بر

 مصیرف . مییزاناسیت: حجیم نمونیه nاحتمالی مطلوب و  دقت

هاي گندم نظامدر بوم هکتار ید يبه ازا هاي مورد استفادهنهاده

 شده است. ارائه 0جدو   در شهرستان شیروانآبی و دیم 

 
 1311-1044زراعی در سال  هاي گندمنظامهاي مصرفی در بوممیانگین نهاده -1جدول 

Table 1- Mean of consumed inputs in wheat agroecosystems during season year of 2020-2021 

 سوخت

Fuel (L) 

 نیتروژن

N (Kg) 

 فسفر

P (Kg) 

 پتاسیم

K (Kg) 

 الكتریسیته

Electricity 

 ارقام

Cultivars 

150 150 100 100 590 
 گندم آبی

Irrigated wheat 

115 50 50 50 - 
 گندم دیم

Rainfed wheat 

 

و  هاکشآیت براي 2COانتشار  ضریب وجود عدم لیبه دل

 در شییمیایی این ترکیبا  بسیار ناچیز و مصرف هاکشقارچ

در پتانسیل گرمایش  هاآنبرآورد نقش  از بررسی، مورد مزارع

 ید هر که اینکهشد. با توجه به  جهانی مزارع گندم خودداري

 تیأثیرگرمیایش جهیانی  پتانسییل بیر ايگلاانیه گازهاي از

بیه  0از معادلیه  اسیتفاده بیا شیاخ  این دارند، لذا متفاوتی

 Tzilivakis)گردید  محاسبه کربن اکسیددي معاد  صور 

et al., 2005). 

  flux 4310) + (CH×O flux2flux + (N 2GWP= CO×(21  ( 0معادله )

:2CO جهیانی،  گرمیایش پتانسییل :GWPدر این معادلیه 

flux 2 انتشارCO ،flux O2N: 4  نیتیروژن و اکسیید انتشارCH

flux است: انتشار متان. 
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 اي و پتانسیل گرمایش جهانیضرایب انتشار گازهاي گلخانه -2جدول 

Table 2- Greenhouse gas emission and global warming potential coefficients 
 نهاده

Input 

 کربن دیاکسيد

(g) 2CO 

 اکسید دي نیتروژن

O (g)2N 

 متان

(g)4 CH 

 منبع

Source 

 سوخت دیز 
(L) Diesel 

3560 0.70 5.20 (Kramer et al., 1999) 

 کود نیتروژن )اوره(

Nitrogen fertilizer (urea) (kg) 
3100 0.03 3.70 (Snyder et al., 2009) 

 کود یسفا 

Phosphate fertilizer (kg) 
1000 0.02 1.80 (Snyder et al., 2009) 

 کود پتاس

Potassium fertilizer (kg) 
700 0.01 1 (Snyder et al., 2009) 

 الکتریسیته

Electricity (kWh) 
61.20 8.82 0.02 (Tzilivakis et al., 2005) 

 پتانسیل گرمایشی جهانی

eq) 2(CO potential warmingGlobal  
1 310 21 (Tzilivakis et al., 2005) 

 

 بیالقوه تیوان ارزییابی مربیو  بیه هیايتجزیه واریانس داده

 باتکرار  9تیمار و  1با  تصادیی کاملاً طر  قالب در کربن ترسیب

 از استفاده با هاانجام شد و میاناین SAS 9.1 ایزارنرم از استفاده

 مقایسه درصد 11اطمینان  سطح در دانکن ايدامنه چند آزمون

 .شدند

 

 نتایج و بحث

میاناین خصوصیا  ییزیکی و شیمیایی خاك میزارع گنیدم 

ذکیر شیده  9آبی و مزارع گندم دیم به صور  مجیزا در جیدو  

خیاك میزارع آبیی داراي وزن  9است. بیر اسیاس نتیایج جیدو  

میزارع خیاك و مکعب  مترگرم بر سانتی 10/0ماصوص ظاهري 

مکعب  مترگرم بر سانتی 90/0دیم داراي وزن ماصوص ظاهري 

بیه همچنین میاناین ماده آلی خاك در مزارع آبی و دییم  .دندبو

بییا توجییه بییه اینکییه یکییی از  درصیید بییود. 00/1و  61/1 بیییترت

بقاییاي گییاهی  برگرداندنمنابع ایزایش ماه آلی خاك  ترینمهم

رسید تولیید کمتیر محصو  قبل بیه زمیین اسیت، بیه نظیر میی

در اراضی دیم نسبت به اراضی آب شهرستان شیروان  تودهزیست

باعث کاهش میزان ماده آلی موجود در خاك اراضی دیم نسیبت 

 به اراضی آبی شده است.

 
 مزارع گندم آبی و دیمخصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاک  -3جدول 

Table 3- Soil chemical characteristics of irrigated and rainfed wheat fields 

 عمق خاک

Soil 

depth 

(cm) 

 هدایت

 الكتریكی

EC 

(dS/m) 

 اسیدیته

pH 

- 

 کربن

 آلی

OC 

(℅) 

 نیتروژن

N 

(℅) 

 فسفر

P 

(mg/Kg) 

 پتاس

K 

(mg/Kg) 

وزن مخصوص 

 ظاهري

Bulk density 
(g/cm) 

 آزمایش محل

Tretment site 

0-30 6.44 7.60 0.80 0.083 15 450 1.51 

 گندم آبی

Irrigated  ٌ 

Wheat 

0-30 0.63 7.75 0.44 0.050 6 135 1.34 
 گندم دیم

Rainfed Wheat 

 

نشان داد مقادیر وزن خشد، کربن آلی  نتایج تجزیه واریانس

ضرایب تبدیل به کربن آلی و ترسیب کربن اندام هیوایی و ریشیه 

( p≤0/01ماتلی  بودنید ) داريدر ارقام گنیدم بیه طیور معنیی

 (.0)جدو  
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 هاي هوایی و ریشه ارقام گندمنتایج تجزیه واریانس وزن خشک، کربن آلی، ضریب تبدیل به کربن آلی و ترسیب کربن اندام -0جدول 

Table 4- Analysis of variance for dry weight, organic matter, conversion coefficient and carbon sequestration of shoots and roots of 

irrigated and rainfed wheat cultivars 
 وزن

 ماده خشک

Dry 

matter 

weight 

 محتوي

 ماده آلی

Organic 

matter 

Content 

 ضریب

 تبدیل

Conversion 

coefficient 

 توان ترسیب

 کربن ریشه

Root Carbon 

sequestration 

potential 

 توان ترسیب کربن

 اندام هوایی

Shoot Carbon 

sequestration 

potential 

 توانمجموع 

 ترسیب کربن

Total Carbon 

sequestration 

potential 

درجه 

 آزادي

df 

 منابع

 تغییرات

S.O.V. 

**96683.22 **0.258 **450.63 **0.06 **2.36 **1.52 4 

 رقم گندم

Wheat 

cultivar 

2567.04 0.0032 10.36 0.43 0.21 0.13 20 
 خطا

Error 

- - - - - - 14 
 کل

Total 

 درصد ید احتما  سطح در دارمعنی **:

**: Significant at 1% probability level 

 

 توان ترسیب کربن خاک

 83/9میاناین ترسیب کربن خاك مزارع گندم آبی برابیر بیا 

که میزان ترسیب کربن در اراضیی دییم درحالی بودتن در هکتار 

ن بیودن مییزان ترسییب ییتن در هکتار به دست آمید. پیا 08/0

ین کربن آلیی خیاك در یکربن در اراضی دیم مربو  به درصد پا

این اراضی نسبت به اراضی آبی گندم بود. میاناین کربن آلی بیه 

 درصید بیه دسیت آمید 00/1دم هیاي گنیدست آمده از دیمیزار

. تولیید بیوددرصد  6/1که این مقدار در اراضی آبی گندم درحالی

شیود مقیدار میاده آلیی در گندم آبی باعث میی تودهزیستبالاتر 

بیشتري در مقایسه با اراضی دیم به زمین اضیایه شیود و همیین 

محققیانی گردد. مسئله باعث بالا ریتن درصد کربن آلی خاك می

تین  13/0م خراسان رضوي را میزان ترسیب کربن مزارع گند نیز

 ,Mollafilabi and Shabahng) در هکتییار بییرآورد نمودنیید

مزارع کلزا خاك پتانسیل ترسیب کربن  محققان دیاري. (2020

تن در هکتیار گیزارش کردنید  08/9در استان خراسان رضوي را 

(Khorramdel et al., 2016) .کربن  ترسیب پتانسیل همچنین

 و چندساله ايبوته هايگونه و وحشی انار هايدرختچه خاك در

 هکتیار در تین 3 و 0کالیه مییان ايجلایه مراتع سالهدی علفی

ی آمیده گزارشیدر   (Tamartash et al., 2012). گردید برآورد

 هايگونه نوع گیاهی، پوشش درصد با کربن خاك ترسیباست، 

 و کیاربري اراضیی نیوع گیاهی، بقایاي و لاشبرگ مقدار گیاهی،

 پوشیش اي،منطقیه در اگیر کیهطیوريبه دارد؛ ارتبا  مدیریت

 ایزایش خاك آلی کربن مد بلند در شود، مستقر خوب گیاهی

گیزارش در پژوهشیی دیایر . (Nobakht et al., 2011)یابد می

 بیه کیربن ورودي در تیأثیر طرییق از هاترکیب گونه و نوع ،شد

دهید میی قیرار تیأثیر تحت را کربن ترسیب و کربن مقدار خاك،

(Schulp et al., 2008). 

 

 ضریب تبدیل به کربن آلی اندام هوایی و ریشه

 اختلیافضریب تبدیل اندام هوایی و ریشه ارقام آبی و دیم گندم 

نتایج به دست آمده نشان  .(0)جدو  ( p≤0.01) داشتندداري معنی

بالیاتري  داد ارقام آبی نسبت به ارقام دیم ضریب تبدیل انیدام هیوایی

که رقم پیشاام و رقیم مییهن بیه ترتییب بیا طوريبرخوردار بودند به

درصد بیشیترین مقیدار ضیریب تبیدیل را  83/01و  86/01 نیانایم

کمتیرین مقیدار ضیریب  99/09 نیاناییمداشتند و رقم حیدري بیا 

. در بیین دو رقیم دییم نییز (0)شکل  نشان دادتبدیل اندام هوایی را 

خوردار بیود. از ضریب تبدیل بالاتري بر 3 آذر رقم به رقم باران نسبت

شده در ضیریب تبیدیل انیدام هیوایی، ضیریب برخلاف نتایج مشاهده

ه کیيطیورتبدیل ریشه ارقام دیم در مقایسه با ارقام آبی بیشتر بود به

 3درصد در رقیم آذر  10/01 بیشترین ضریب تبدیل ریشه با میاناین

ییدري و پیشیاام نییز بیه ترتییب بیا مشاهده گردید و ارقام باران، ح

هییاي بعییدي قییرار درصیید در رتبییه 01/98و  99/91، 16/91 ریمقییاد

درصید داراي کمتیرین  11/93گریتند و رقم میهن نییز بیا مییاناین 

 .(0)شکل  مقدار ضریب تبدیل ریشه بود

اندام هوایی ارقیام دییم در مقایسیه بیا  تبدیل ضریب کاهش

معدنی در اندام هوایی  مواد بودن بالا تأثیر تحت احتمالاً ارقام آبی
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 ریشیه ارقیام دییم تبیدیل ضریب بودن دیار، بالا طرف از .است

نتایج این  .است بایت ریشه ارقام دیم در آب کم میزان به مربو 

در ارقام آبی و ارقیام ضریب تبدیل اندام هوایی پژوهش نشان داد 

دست ه نتایج بمشابه بالاتر از ضریب تبدیل ریشه بود.  دیم گندم،

نشیان داد  محققان در خراسان رضوي نتایجآمده در این پژوهش 

ضریب تبدیل اندام هوایی گنیدم بالیاتر از ضیریب تبیدیل ریشیه 

درصید و  13ضیریب تبیدیل انیدام هیوایی گنیدم را  هاآن .است

 درصییید گیییزارش نمودنییید 11/90ضیییریب تبیییدیل ریشیییه را 

(Mollafilabi and Shabahng, 2020).  پژوهشییی دیاییر در

 از ریشه بالاتر درصد 06کلزا  هوایی اندام تبدیل ضرایب میاناین

در استان . همچنین (Khorramdel et al., 2016) آمد به دست

 Helichrysumضریب تبدیل اندام هوایی گونه آذربایجان غربی 

aucheri نییاداري بیشتر از ضریب تبیدیل ریشیه به طور معنی 

 Jafarian and Tayefeh Seyyed)گیییاهی بییود  گونییه

Alikhani, 2013) . 

 

 
 مقایسه میانگین ضریب تبدیل به کربن آلی اندام هوایی و ریشه ارقام گندم -1شكل 

Figure 1– Mean comparison of the conversion coefficient to organic carbon of shoots and roots of wheat cultivars 

 

 
 اندام هوایی و ریشه ارقام گندم ماده آلیمقایسه میانگین محتوي  -2شكل 

Figure 2– Mean comparison of organic matter of shoots and roots of wheat cultivars 
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نیییز بییه طییور محتییوي مییاده آلییی انییدام هییوایی و ریشییه 

(. 0( در ارقام گندم، ماتل  بودند )جدو  p≤0.01داري )معنی

ارقیام میورد  بیین در ماده آلی انیدام هیوایی محتوي بیشترین

درصد و رقم پیشاام بیا  91/13مطالعه به رقم باران با میاناین 

داري بین درصد اختصاص داشت که اختلاف معنی 13میاناین 

و مییهن نییز بیه ترتییب بیا  3ر ها مشیاهده نشید. ارقیام آذآن

هییاي بعییدي قییرار درصیید در رتبییه 11/60و  61/69میییاناین 

 31/61گریتند و کمترین مقدار نیز در رقم حیدري با میاناین 

 (.3درصد ملاحظه شد )شکل 

مقایسه میاناین محتوي ماده آلی ریشیه ارقیام دییم و آبیی 

ا گندم نشیان داد بیشیترین مقیدار محتیوي میاده آلیی ریشیه بی

بیود و ارقیام بیاران،  3درصید مربیو  رقیم آذر  10/01میاناین 

، 99/91، 16/91حیدري، پیشاام و میهن به ترتیب بیا مییاناین 

هاي بعدي قیرار گریتنید )شیکل درصد در رتبه 11/93و  01/98

(. به طور کلی محتوي میاده آلیی انیدام هیوایی در مقایسیه بیا 3

پیشاام، حیدري و بیاران محتوي ماده آلی ریشه در ارقام میهن، 

برخیی از محققیان از  بالاتر بود که با نتایج به دست آمده توسی 

 Mollafilabi and Shabahng, 2020) (Khorramdelجملیه 

et al., 2016; .مطابقت داشت 

 

 اندام هوایی و ریشه ترسیب کربن توان

داري بیه طیور معنیی ارقیام گنیدم ریشیه و هوایی هاياندام

(p≤0.01  داراي پتانسیل ترسیب کربن ماتل )  بودنید )جیدو

(. نتایج این پژوهش نشان داد متوس  توان ترسیب کربن اندام 0

کیلیوگرم در هکتیار بیود  81/0111 یبررسیهوایی ارقیام میورد 

کیلوگرم  30که متوس  ترسیب کربن ریشه در این ارقام درحالی

بیا رقم مییهن  در هکتار به دست آمد. در بین ارقام مورد مطالعه،

داراي بالاترین توان ترسییب کیربن  در هکتارکیلوگرم  31/9963

بیه  3حییدري، بیاران و آذر ،پیشیاام هیاياندام هوایی بود و رقم

 31/061و  91/0018، 81/3900، 0/3090 میییاناین بییا ترتیییب

هاي بعدي قیرار گریتنید. ایین نتیایج کیلوگرم در هکتار، در رتبه

دم )مییهن، پیشیاام و حییدري( از تیوان نشان داد ارقام آبی گنی

ترسیب کربن اندام هوایی بالاتري در مقایسه با ارقام دیم )باران و 

( برخوردار بودند. همچنین در بین ارقیام آبیی گنیدم، رقیم 3آذر 

میهن و در بین ارقام دیم گندم، رقم باران تیوان ترسییب کیربن 

 (.9هاي هوایی بالاتري داشتند )شکل اندام

 کیل در شیده ترسییب کربن میاناین هشی در این زمینه،در پژو

 0/9360مرسیوم را  نظیام تحیت اراضیی در سیویا گییاهی هیايانیدام

 .(Moushani et al., 2019)شده است کیلوگرم در هکتار برآورد 

نتایج بیه دسیت آمیده در ارتبا  با توان ترسیب کربن ریشه 

بیشتر از ارقام نشان داد توان ترسیب کربن ریشه ارقام دیم گندم 

که بیشترین مقدار کربن ترسیب شده ریشیه بیا طوريآبی بود. به

بیود و  3کیلوگرم در هکتار مربو  بیه رقیم آذر  01/93میاناین 

کیلیوگرم در  11/08کمترین توان ترسیب کربن ریشه با میاناین 

ز گییاه بیراي دلیل نیا در ارقام دیم به رقم میهن ملاحظه گردید.

توسعه بیشیتري  ياشهیرآبی، سیستم شرای  کمجذب آب تحت 

یابد و همین مسئله باعث ایزایش توان ترسیب کربن ریشه در می

 شود.ارقام دیم نسبت به ارقام آبی می

آمده نشان داد توان ترسیب کربن  به دستدر مجموع نتایج 

اندام هوایی ارقام آبی و دیم گندم بییش از تیوان ترسییب کیربن 

گییاهی در انیدام  تودهزیسیتاست. تولیید بالیاي  ریشه این ارقام

ریشه یکی از دلایل بالا بودن توان  تودهزیستهوایی در مقایسه با 

 اگرچیهترسیب اندام هوایی در مقایسه با ریشه اسیت از طرییی 

 اسیت، سیاقه تري نسبت به بایتخشبی داراي بایت ریشه بایت

 ,.Daudu et al)اي ترشحا  ریشه وجود که رسدمی نظر به ولی

 ,.Russell et al)نیتروژن  به کربن ترنییپا نسبت نیز و (2009

 در باییت ترسییب ایین تیوان کاهش موجب بایت ریشه (2005

 نظیر بیه گونهنیاترتیب، است. بدین شده اندام هوایی با مقایسه

 تیوان از تیر )ماننید سیاقه(چیوبی بایت با هاياندام که رسدمی

 نسیبت اییزایش و برخیوردار بیوده کیربن ترسییب در بیشیتري

 ترسییب تیوان ایزایش چوبی در گیاهان زراعی، هوایی هاياندام

 .(Khorramdel et al., 2016)همراه خواهد داشت را به کربن

هوایی و ریشه(  مقایسه مجموع پتانسیل ترسیب کربن )اندام

ارقام گندم نشان داد ارقام آبی در مقایسه با ارقام دیم از پتانسیل 

که مجموع پتانسیل طوريترسیب کربن بالاتري برخوردار بودند به

کیلیوگرم در هکتیار بیود و  19/3636ترسیب کیربن ارقیام آبیی 

کیلیوگرم در  11/816ارقیام دییم  مجموع پتانسیل ترسیب کربن

(. مقایسه ارقام آبی گندم نیز نشان داد 1شد )شکل هکتار برآورد 

کیلیوگرم در هکتیار بیشیترین  01/9916رقم میهن با مییاناین 

توان ترسیب کیربن را داشیت و رقیم حییدري بیا تیوان ترسییب 

کیلوگرم در هکتار کمترین تیوان ترسییب کیربن را از  91/3931

بیا  (. در بین ارقیام دییم نییز رقیم بیاران1)شکل  خود نشان داد
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بیا  3کیلوگرم در هکتار در مقایسه با رقم آذر  31/0031متوس  

از توان ترسیب کیربن بالیاتري برخیوردار بیود  81/103میاناین 

گران گیزارش هاي این پژوهش، پژوهش(. مشابه با یایته1)شکل 

 گییاهی، يهاانیدام و هاگونیه در کیربن ترسییب نمودند مییزان

 شدن، درصد چوبی و پوشش جتا سطح ایزایش با و بوده متفاو 

 . در بررسی دیایري(Tamartash et al., 2012)یایت  ایزایش

در  گزارش شد، مرتعی گونه هاي سهاندام کربن ترسیب پتانسیل

 بالیاترین هیاسیاقه زیرزمینی، و هوایی ماتل  هاياندام مقایسه

 Foroozeh and)داشیتند  را تیوان کمتیرین هیاو بیرگ تیوان

Mirzaali, 2006) .دییم در گنیدم روي آزمایشیی همچنین در 

 هاو ریشه بیشترین اندام هوایی که نشان داده شد کیاسر منطقه

 هیا مییزان ترسییبداشیتند. آن را کربن ترسیب میزان کمترین

تین در هکتیار  660/0گیاهی گندم دییم را  تودهستیز در کربن

 ,Jafarian and Tayefeh Seyyed Alikhani) گزارش نمودند

بررسی مزارع گندم خراسان رضوي نیز . در پژوهشی دیار (2013

 و هیوایی هیايانیدام کربن ترسیب بالقوه توان نشان داد مجموع

 Mollafilabi and)تن در هکتار بود  31/6گندم برابر  زیرزمینی

Shabahng, 2020) آلیی ماده بودن پایین به توجه با بنابراین،؛ 

شهرستان شییروان  و خشد مناطق هاي زراعینظامبوم خاك در

 و ییزیکیی شییمیایی خصوصیا  بر گیاهی بقایاي مثبت تأثیر و

 ماده بهبود تواند باعثمی گندم مصرف بقایاي خاك، بیولوژیکی

ایین منیاطق را  خیاك کیربن آلی خاك شود و پتانسیل ترسییب

 Mosaddeghi et al., 2000) (Hajabbasi andایزایش دهید 

Hemmat, 2000;کربن خاك، در  ترسیب لیپتانسن ایزایش . ای

 خصوصییا  بهبیود گییاهی، تولییدا  درازمد  باعیث اییزایش

 خاك در آب ناهداري ظرییت ییزیکی و شیمیایی خاك، ایزایش

 Jafarian and Tayefeh)اسیت  یرسیایش خیاك کیاهش و

Seyyed Alikhani, 2013). 

 

 
 هوایی ارقام گندم میانگین پتانسیل ترسیب کربن انداممقایسه  -3شكل 

Figure 3- Mean comparison of carbon sequestration potential of the shoots of wheat cultivars 

 

 
 مقایسه میانگین پتانسیل ترسیب کربن ریشه ارقام گندم -0شكل 

Figure 4- Mean comparison of carbon sequestration potential of the root of wheat cultivars 
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 مقایسه میانگین پتانسیل کل ترسیب کربن )اندام هوایی و ریشه( ارقام گندم -2شكل 

Figure 5- Mean comparison of total carbon sequestration potential (shoots and roots) of wheat cultivars 

 

 اي و پتانسیل گرمایش زمینانتشار گازهاي گلخانه

اي مزارع گندم آبی و دیم به صور  میزان انتشار گازهاي گلاانه

هاي این پژوهش ارائه شده است. بر اساس یایته 1جداگانه در جدو  

( در اثییر 4CHو  2CO ،O2Nاي )میییزان انتشییار گازهییاي گلاانییه

خت دییز ، کودهیاي شییمیایی و الکتریسییته در میزارع مصرف سو

کیلیوگرم در  101/0303گندم آبی در شهرستان شیروان بیه مییزان 

 99/810که ایین مییزان بیراي میزارع گنیدم دییم درحالی بودهکتار 

هیاي ( به دست آمد. مصرف بالیاي کیود1کیلوگرم در هکتار )جدو  

ه جهیت آبییاري و مصیرف شیمیایی، اسیتفاده از نییروي الکتریسییت

دلاییل تولیید بیشیتر  تیرینمهمهاي گنیدم آبیی نظامسوخت در بوم

هاي گندم دییم بیود. مییزان نظاماي در مقایسه با بومگازهاي گلاانه

هیاي گنیدم آبیی بیه ترتییب نظامدر بوم 4CHو  2CO ،O2Nانتشار 

کیلییییوگرم در هکتییییار بییییود و در  831/0و  311/8، 011/0311

و  1011/0، 011/801هاي گندم دیم این مقادیر بیه ترتییب نظامبوم

کیلوگرم در هکتار به دسیت آمید. سیوخت دییز  در هیر دو  139/1

هیاي نظام آبی و دیم بیشیترین نقیش را در تولیید و انتشیار گیازبوم

در و الکتریسییته پتاسییم  ،یسیفر ،اي داشت و کیود نیتیروژنگلاانه

 قرار داشتند. اياي گلاانههمیزان انتشار گاز هاي بعديرتبه

 
 اي )کیلوگرم در هكتار( در کشت گندم آبی و دیممیزان انتشار گازهاي گلخانه -2جدول 

) in irrigated and rainfed wheat cultivation1-Greenhouse gases emission rate (kg.ha -Table 5 

 گندم آبی

Irrigated wheat 
  

 دیمگندم 

Rainfed wheat 

 نهاده

Input 

دي اکسید 

 کربن

2CO 

(Kg/ha) 

اکسید دي 

 نیتروژن

O2N 

(Kg/ha) 

 متان

4CH 

(Kg/ha) 

 مجموع گازها

Total Gases 
 

دي اکسید 

 کربن

2CO 

(Kg/ha) 

اکسید دي 

 نیتروژن

O2N 

(Kg/ha) 

 متان

4CH 

(Kg/ha) 

 مجموع گازها

Total Gases 

 سوخت دیز 

Diesel 
534 1.050 0.780 538.83  409.400 0.008 0.598 410.006 

 کود نیتروژن

Nitrogen 

fertilizer 

465 0.004 0.555 465.995  155.000 0.001 0.185 155.186 

 کود یسفر

Phosphate 

fertilizer 

100 0.002 0.180 100.182  50.000 1.001 0.090 51.901 

 کود پتاس

Potassium 

fertilizer 

70 0.001 0.100 70.101  35.000 0.0005 0.050 35.050 

 الکتریسیته

Electricity 
36.10 5.20 0.011 41.311  - - - - 

 مجموع

Total 
1205.100 6.250 1.625 1212.975  649.400 1.0105 0.923 651.3335 
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هاي ورودي مزارع گندم آبی و دیم نشان نهاده تأثیرمحاسبه 

داد کل پتانسیل گرمایش جهانی در ید هکتار گندم آبی معاد  

بود و کیل پتانسییل گرمیایش  2COکیلوگرم معاد   830/3601

کیلیوگرم  38/101 بیه مییزانجهانی در ید هکتیار گنیدم دییم 

هاي ورودي (. در میان نهاده8دست آمد )جدو  به  2COمعاد  

کیلیوگرم معیاد   99/0806در مزارع گندم آبی، الکتریسییته بیا 

2CO  داراي بیشترین نقش در پتانسیل گرمایش جهانی بود و در

کیلوگرم معاد  نقیش  11/800مزارع گندم دیم، سوخت دیز  با 

هاي ورودي در پتانسییل گرمیایش ي نسبت به سایر نهادهمؤثرتر

در  میؤثراي ن گازهیاي گلاانیه(. در مییا8جهانی داشت )جدو  

 60/0808با  O2Nپتانسیل گرمایش جهانی در مزارع گندم آبی، 

و  2COبیشترین سهم را داشت و گازهیاي  2COکیلوگرم معاد  

4CH  2کیلیوگرم معیاد   808/39و  110/0311به ترتیب باCO 

با  2CO، نیز هاي بعدي قرار گریتند و در مزارع گندم دیمدر رده

داراي بیشییترین نقییش بییود و  2COکیلییوگرم معییاد   011/801

O2N  4وCH  کیلوگرم معیاد   969/01و  061/311به ترتیب با

2CO هاي دوم و سوم قرار گریتند.در رتبه 

پتانسییل گرمیایش جهیانی تولیید شیده در  دیاردر مطالعه 

کیلوگرم معاد   68/3900مزارع گندم در خراسان رضوي معاد  

2CO 2019 ,.آمید  بیه دسیت)et al(Akbari  .گیران پیژوهش

 0090در مییزارع گنییدم در ایییران گییزارش نمودنیید نیییز دیاییري 

 Soltani) شوداي تولید میگازهاي گلاانه 2COکیلوگرم معاد  

et al., 2013)میزان  اي که روي چغندرقند انجام شد. در مطالعه

کیلوگرم  00/1600 این محصو گرمایش جهانی براي ید هکتار 

.  et al(Yousefi(2014 ,. آمید به دستدر هکتار  2COمعاد  

در  چغندرقندجهانی محصو   گرمایش پتانسیلمشابه این نتایج 

 کیلیوگرم معیاد  61/1106 به میزاناستان خراسان شمالی نیز 

2CO  گزارش( 2021 ,.شدet al Babaeian). 

 
 در کشت گندم آبی و دیم (2COگرمایش جهانی )کیلوگرم معادل  لیپتانس -2جدول 

eq) in irrigated and rainfed wheat cultivation 2Global warming potential (kg CO -Table 6 

 
 گندم آبی

Irrigated wheat 
 

 گندم دیم

Rainfed wheat 
 نهاده

Input 
2CO O2N 4CH GWP  2CO O2N 4CH GWP 

 سوخت دیز 

Diesel 
534 32.550 16.380 582.930  409.400 249.550 12.558 671.508 

 کود نیتروژن

Nitrogen 

fertilizer 

465 1.395 1.155 467.550  155.000 0.465 3.885 159.350 

 کود یسفر

Phosphate 

fertilizer 

100 0.620 3.780 104.400  50.000 0.310 1.890 52.500 

 کود پتاس

Potassium 

fertilizer 

70 0.310 2.100 72.41  35.000 0.155 1.050 36.205 

 الکتریسیته

Electricity 
36.100 1612 0.231 1648.331  - - - - 

 مجموع

Total 
1205.100 1646.875 23.646 2875.621  649.400 250.48 19.38 919.263 

 

 کلی گیرينتیجه

نتایج به دست آمده در این پژوهش ارقام آبی گندم  بر اساس

در مقایسه با ارقام دیم از توان ترسییب کیربن بالیاتري در انیدام 

هیاي گییاه، تیوان چنین در بین انیدامهوایی برخوردار بودند. هم

ترسیب کربن اندام هوایی گندم بیشتر از توان ترسیب ریشه بود. 

کیلیوگرم  31/9963ترسیب  در بین ارقام آبی، رقم میهن با توان

در هکتار بیشترین توان ترسیب کربن اندام هوایی را داشیت و در 

در هکتیار تیوان  لیوگرمیک 91/0018بیا بین ارقام دیم رقم باران 

نیز بیا  3 آذرترسیب کربن اندام هوایی بالاتري را نشان داد و رقم 

کربن در انیدام  کیلوگرم در هکتار کمترین توان ترسیب 31/061
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مقایسه توان ترسیب کربن ریشه ارقام آبیی  البته هوایی را داشت.

و دیم گندم نشان داد ارقیام دییم تیوان ترسییب ریشیه بالیاتري 

کیلیوگرم در  01/93با مییاناین  3داشتند و در این بین رقم آذر 

که رقم درحالیترسیب کربن ریشه را داشت  توان هکتار بیشترین

کیلوگرم در هکتار کمترین توان ترسیب  11/08میهن با میاناین 

. بررسی مجموع توان ترسیب کربن )اندام هوایی+ریشه( بودریشه 

نشان داد ارقام آبی از توان ترسیب کربن بالاتري برخوردار بودنید 

کیه در بیین ارقیام آبیی میورد مطالعیه، رقیم مییهن بیا طوريبه

تار بیشترین میزان توان ترسیب کربن کیلوگرم در هک 01/9916

 31/0031 نیاناییمداشت و در بین ارقام دیم نیز رقم باران با  را

کیلوگرم در هکتار توان ترسیب کربن بالاتري نسبت بیه رقیم آذر 

میورد بررسیی داشت. مقایسه میزان ترسیب کربن خاك مزارع  3

تن  83/9نشان داد میاناین ترسیب کربن خاك مزارع گندم آبی 

تین در  08/0دیم میاناین ترسیب کربن خاك مزارع و در هکتار 

هاي گندم آبیی نظامنتایج به دست آمده نشان داد بوم .بودهکتار 

از تیوان شهرسیتان شییروان نظیام گنیدم دییم در مقایسه با بوم

هیاي ایین ترسیب کربن بالاتري برخوردار بودند. بر اسیاس یایتیه

هیاي دییم نظیامقم میهن و در بومهاي آبی رنظامپژوهش در بوم

کیه  کردنیدرقم باران توانایی ترسیب کربن بالاتري را ایجیاد میی

بهتر است از این دو رقم در کشت گنیدم در شهرسیتان شییروان 

 .استفاده شود

هیاي گنیدم آبیی در نظیامنتایج به دست آمده نشان داد بوم

هاي درصد گاز 18/11هاي گندم دیم به میزان نظاممقایسه با بوم

درصد پتانسیل گرمایش جهیانی  09اي بیشتر و به میزان گلاانه

هاي آبی گندم به دلییل مصیرف نظامبیشتري را تولید کردند. بوم

بیشتر کود نیتروژن، استفاده بیشتر از ادوا  کشاورزي و آبییاري 

محیطی اثرا  منفی بسیار بیشتري را تحت یشار، به لحاظ زیست

. در استان خراسیان داشتندهاي دیم گندم نظامومدر مقایسه با ب

شمالی با توجه به شرای  اقلیمی و دسترسی بسیار محدود به آب 

رودخانه و قنوا  جهت آبیاري اراضی آبی و وابستای این اراضیی 

 باعیثی نییرزمیزي هاآببه نیروي الکتریسیته جهت استحصا  

راي بیشیترین هاي مصریی نییز الکتریسییته داشده در بین نهاده

که در اراضی دیم انسیل گرمایش جهانی باشد درحالینقش در پت

بیر پتانسییل  تیأثیرمیزان مصرف سوخت یسیلی داراي بیشترین 

. لذا انجام مدیریت صحیح آبیاري و اسیتفاده بودگرمایش جهانی 

هاي نیوین جهیت کیاهش مصیرف آبییاري و اسیتفاده از از روش

هاي آب اراضی متناسب با عمق چاههاي آب با کارایی بالا و پمپ

و در  شیودکیاهش مصیرف الکتریسییته باعث تواند آبی گندم می

اراضی دیم اسیتفاده از ادوا  مرکیب، رعاییت تراییید مزرعیه و 

کاهش مصرف سوخت دیز   تواندیمي حفاظتی هاسامانهکاربرد 

را به همراه داشیته باشید کیه در مجمیوع باعیث کیاهش تولیید 

 اي و پتانسیل گرمایش جهانی خواهد شد.گازهاي گلاانه
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Abstract 

Introduction: Carbon sequestration in biomass and soils is one of the simplest and least expensive 

ecological strategies for removing carbon dioxide (Uri, 2000). According to researchers, carbon 

sequestration is an important factor in reducing global warming (Wiesmeier et al., 2014). It was 

demonstrated that returning fifty percent of plant residues increased the soil's capacity to sequester 

carbon (Yan et al., 2007). Another study revealed that the wheat-rice cultivation system sequestered 

55% more carbon in fields with animal manure and 70% more carbon in fields with chemical 

fertilizer than the wheat-corn system (Kukal and Benbi, 2009). Given the low levels of soil organic 

matter in Iran's arid and semi-arid regions, particularly in the agricultural ecosystems of North 

Khorasan, it is crucial to employ strategies that increase the carbon content of soil organic matter. 

Therefore, the purpose of this study was to assess the carbon sequestration capacity of the aerial and 

subterranean portions of wheat and the global warming potential of the wheat production 

ecosystems in the province of North Khorasan. 

Materials and Methods: In order to assess the carbon sequestration and global warming potentials 

of irrigated and rainfed wheat cultivars, an experiment was conducted in Shirvan, North Khorasan 

province, during the 2020-2021 growing season. For this purpose, systematic random sampling was 

conducted in 30 farms with 0-30 cm of soil depth, and a face-to-face questionnaire was used to 

assess greenhouse gas emissions and global warming potential. The studied irrigated varieties 

included Mihan, Pishgam, and Heydari, while the studied rainfed varieties include Azar 2 and 

Baran.  In order to carry out the research, systematic random sampling (Chambers, 1983) was done 

from six points in 30 farms from a soil depth of 0-30 cm (Mahdavi et al., 2009). In the spring, 

vegetative and reproductive organs such as seed + spike, stem, leaf, and root were harvested at three 

distinct phenological stages (shooting, flowering and physiological ripening). To study the soil, six 

30-cm-deep profiles were dug under each plant and soil samples were collected. The combustion 

method (Abdi et al., 2008; Foroozeh and Mirzaali, 2006) was utilized to determine the organ 

conversion coefficients. 

Results and Discussion: The results indicated that irrigated cultivars had a higher shoot conversion 

efficiency than rainfed cultivars, with the Pishgam cultivar having the highest average conversion 

efficiency at 49.68%. Among the irrigated cultivars studied, the Mihan cultivar had the highest total 

carbon sequestration capacity, averaging 3,398.70 kg/ha. Among rainfed cultivars, the Baran 

cultivar had a higher total carbon sequestration than the Azar 2 cultivar, which had an average of 

512.60 kg/ha. The amount of greenhouse gases (CO2, N2O, and CH4) produced in irrigated and 

rainfed wheat fields in Shirvan was estimated to be 1626.932 kg/ha and 651.33 kg/ha, respectively, 

and the global warming potential of one hectare of wheat was equal to 3404.890 kg of carbon 

dioxide and one hectare of rainfed wheat was equal to 919.263 kg of carbon dioxide. The cultivation 

of Mihan (irrigated) and Baran (rainfed) cultivars in the agroecosystem of North Khorasan will 

increase carbon sequestration capacity and decrease CO2 emissions, according to the findings of this 

study. 
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Conclusion: Based on the results of this study, the aerial carbon sequestration capacity of irrigated 

wheat cultivars was greater than that of rainfed cultivars. Moreover, among plant organs, the wheat 

leaves had a greater capacity for carbon sequestration than the wheat roots. Mihan was the cultivar 

with the highest aerial carbon sequestration capacity among irrigated cultivars, while Baran was the 

cultivar with the highest aerial carbon sequestration capacity among rainfed cultivars. 
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