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تحسین الخزن الحراري للتربة بحقن غاز ثاني اوكسید الكاربون في األغطیة  
 البالستیكیة المزدوجة لألنفاق البالستیكیة واطئة أألرتفاع غیر المدفأة ذات الھیكل المفرد

 ملـــــــــــخصال

یحصل تدني النظام الحراري للھواء والتربة دون الحدود الدنیا المثلى لنمو المحاصیل النامیة عادة 

تحت ظروف األنفاق البالستیكیة الواطئة األرتفاع غیر المدفأة. یعد غاز ثاني اوكسید الكربون 

)2CO( الوقت  في الزراعیة لإلنتاجیة تحدیا تشكل التي المناخ بتغیر المرتبطة الغازات أھم احد

وارتفاع  م1.5 وعرض  م10.0 واطئة غیر مدفأة بطول نفاقا في حقلیة تجربة أجریت. الحاضر

 في صافي األشعاع الشمسي 2CO غاز تركیزتأثیر زیادة  لتقییم والربیع الشتاء موسم خالل م 1.0

 352 اكیزترب 2CO حقن تم .الفلفل نباتات رنمو وتطوو الھواءو لتربةل الحراري النظامتحسین و

 في الفجوة الھوائیة للغطاء البالستیكي المزدوج بالملیون جزء 1761 و 1407 و 1063 و 709 و

لألنفاق. اظھرت النتائج حصول انخفاض ملحوظ في األشعاع الشمسي القصیر الموجة بزیادة 

ازدادت درجات حرارة  . بوتائر اعلى طویل الموجة اإلشعاع صافي ارتفع بینما ،2CO تركیز

 یادةزب معنویا في التربة المخزونة الحرارةو الحرارة تدفقو العظمى والصغرى والھواء التربة

 كیزارتالصغرى لھواء وتربة األنفاق البالستیكیة عند ال الحرارة درجات زیادةانعكست . هتركیز

لتحسن وانتاجیتھ نتیجة ل الفلفل نباتات نمو معدلفي تحسن  الملیونجزء ب 1761 و 1407 و 1063

. ) المحیط بالنباتات وتجاوز ظروف أألنجمادmicroenvironmentالحاصل في المناخ الدقیق (

 ین یزتركال مع األنجماد مستویات إلى والتربة لھواءل درجات الحرارة الصغرى انخفاض أدى بینما

لع مط في المبكرة النمو مراحل خالل الفلفل نباتات نمو تدھور الى الملیونب جزء 709 و 352

.الشتاء فصلاشھر
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