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ABSTRACT
The soil of rangelands is an important global carbon sink, in which any change makes a high impact on the CO2
emissions to the atmosphere and global warming. The capacity of this sink is controlled by complex interaction
functions among various factors, including climate, soil properties, vegetation type, and management practices.
For understanding the effect of these factors on soil carbon in long term, the soil carbon models have a vital
role. The soil carbon models must be correctly validated for a specific region and ecosystem, then they can be
used to simulate and predict changes in soil carbon. The main objective of this study was to evaluate the
performance of RothC and Century models as the most widely used models in the soil carbon studies for semiarid rangelands of Bajgah in Fars province. The R2 (determination Coefficient), r (correlation coefficient),
RMSE (root mean square error), MAE (mean absolute error), MD (mean difference) and t-student test between
simulated and measured values of soil organic C were used to evaluate the performance of RothC and Century
models. Results showed although the Century model negligibly simulated SOC lower than the RothC model,
but based on the statistical analyses, both models represented satisfactory results and their simulated values
were consistence well with the measured values. Also the results of simulations by Century and RothC models
showed that the SOC stocks will be increased during the years of 1987 to 2050 by 7.92% and 12.92%,
respectively.
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ارزيابی کارايی دو مدل کربن خاک با استفاده از دادههای اندازهگيریشده در مراتع نيمهخشک باجگاه ،استان
فارس
*2

بيژن آزاد ،1سيد فخرالدين افضلی

. 1کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی ،بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه شیراز،
 .2استادیار بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه شیراز
(تاریخ دریافت -1397/6/19 :تاریخ بازنگری -1397/7/21 :تاریخ تصویب)1397/7/24 :

چکيده:
خاک مراتع ذخیرهگاه مهم جهانی کربن بوده و هرگونه تغییر در این ذخیرهگاه تأثیر زیادی بر انتشار دیاکسیدکربن به
اتمسفر و گرمایش جهانی دارد .ظرفیت این ذخیرهگاه به وسیله روابط متقابل پیچیده بین عوامل متنوعی مانند اقلیم،
خصوصیات خاک ،نوع پوششگیاهی و اقدامات مدیریتی کنترل میشود .مدلهای کربن برای فهمیدن اثر این فاکتورها بر
کربن خاک در بلندمدت نقش مهمی دارند .مدلهای کربن باید به طور صحیح در منطقه اعتبارسنجی شده ،سپس میتوانند
برای شبیهسازی و پیشبینی کربن خاک استفاده شوند .هدف اصلی این مطالعه ارزیابی کارایی مدلهای  RothCو
 Centuryبرای مراتع نیمهخشک باجگاه استان فارس به عنوان پراستفادهترین مدلها در مطالعات کربن خاک بود .ریشه
میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEمیانگین مطلق خطا ( ،)MAEتفاوت میانگین ( ،)MDضریب تبیین (( r ،)R2ضریب
همبستگی) و آزمون  t_studentبین مقادیر شبیهسازی شده و اندازهگیری شده برای ارزیابی کارایی مدلهای  RothCو
 Centuryاستفاده شد .نتایج نشان داد هرچند مدل  Centuryکربن آلی خاک را به مقدار ناچیزی کمتر از مدل RothC
شبیه سازی نموده اما بر مبنای آنالیزهای آماری هر دو مدل نتایج رضایتبخشی ارائه دادند و مقادیر شبیهسازی شده به
خوبی با مقایر اندازهگیری شده همخوانی داشتند .همچنین نتایج شبیهسازیها به وسیله مدلهای  Centuryو RothC
نشان داد در طی سالهای  1366هجری شمسی ( 1987میالدی) تا  1429هجری شمسی ( 2050میالدی) ذخایر کربن
خاک به ترتیب به میزان  7/92و  12/92درصد افزایش خواهد یافت.
واژههای کليدی :ترسیب کربن خاک ،ذخیرهگاه کربن خاک ،گرمایشجهانی ،مدل کربن ،مراتع نیمهخشک

مقدمه

*

با شروع انقالب صنعتی ،آزادسازی کربن از طریق احتراق سوخت-
های فسیلی و تغییر کاربری و اقدامات کشاورزی به ترتیب به
میزان  270±30و  136±55پتاگرم  1افزایش یافته است ( Lal,
 .)2004تحقیقات ،افزایش غلظت گازهای گلخانهای در اتمسفر
بهویژه دیاکسیدکربن ( )CO2را در دهههای اخیر از عوامل مهم
وقوع تغییر اقلیم جهانی و گرم شدن کره زمین بیان کردهاند
( .)IPCC, 2007به همین دلیل کشورهای جهان در پروتوکل
کیوتو موظف به کاهش  CO2اتمسفر ( Kirschbaum et al.,
 )2001از طریق ترسیب کربن در خاک شدند (،)Smith, 2004
زیرا خاکها ،بزرگترین ذخیرهگاه کربن زمینی هستند که نقش
مهمی در چرخه جهانی کربن بازی میکنند ( Lal, 2004; Zhang
 .)et al., 2013بهطوری که حدود  10درصد  CO2اتمسفری
هرساله از طریق خاکها به اتمسفر انتشار مییابد ( Gifford,

* نویسنده مسئول:

 .)1994; Lal, 2003; Tornquist et al., 2009از اینرو میتوان
بهوسیله اقدامات مدیریتی مناسب از طریق جذب دیاکسیدکربن
از اتمسفر و ذخیره آن در خاک ،امکان استفاده از این ذخیرهگاه
بالقوه را برای جبران و تخفیف اثر انتشار گازهای گلخانهای فراهم
ساخت ( Izaurralde et al., 2006; Yadav and Malanson,
;2008; Field et al., 2014; Muñoz-Rojas et al., 2015
 .)Francaviglia et al., 2017مراتع حدود  %50از سطح

خشکیهای کره زمین را پوشاندهاند و توانایی ذخیره  %30کربن
آلی خاک جهان را دارند ،و همچنین در مقیاس جهانی ساالنه
حدود  500میلیارد تن  CO2اتمسفر را ترسیب میدهند ( Derner
 .)and Schuman, 2007بنابراین اکوسیستمهای مرتعی به دلیل
گسترش سطحی زیاد در سراسر کره زمین و توانایی باال در
اندوختن کربن ،پتانسیل باالیی در ترسیب دادن  CO2اتمسفر در
خاک و کاهش اثرات گرمایش جهانی دارند ( Morgan et al.,
;2001; Cui et al., 2005; Derner and Schuman, 2007
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.)Mcsherry and Ritchie, 2013; Waters et al., 2016
از آنجایی که تغییرات کربن آلی خاک یک فرآیند کند و
بطئی است بنابراین ارزیابی تأثیر عوامل مدیریتی و اقلیمی بر
منابع کربن خاک در اکوسیستمهای مرتعی به مدت زمان زیادی
نیاز دارد ( .)Medina-Roldan et al., 2012از طرفی به دلیل
پیچیدگی زیاد اکوسیستمها از جمله تنوع خاک ،شرایط اقلیمی
و توپوگرافی و روابط متقابل پیچیده بین گیاه -خاک -اتمسفر،
مطالعه پویایی کربن آلی خاک از طریق استفاده از مدلهای
شبیهسازی بهعنوان سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری برای
پیشبینی تغییرات کربن آلی خاک تحت تأثیر عوامل مدیریتی و
اقلیمی گزینه مفید و مناسبی است ( ;Borrelliet et al., 2016
 .)Bleuler et al., 2017; Soleimani et al., 2017با استفاده از
مدلها میتوان سالها قبل از وقوع تغییرات ،عوامل تأثیرگذار بر
منابع کربن خاک را شناسایی و اقدامات مدیریتی مناسب را اتخاذ
نمود (.)Farage et al., 2007
بهمنظور ارزیابی پویایی کربن آلی خاک در پاسخ به عوامل
اقلیمی و مدیریتی ،مدلهای زیادی مانند ،Daisy ،RothC ،EPIC
 DayCent ،DNDCو  Centuryتوسعه پیدا کردهاند .در میان
مدلهای شبیهسازی ماده آلی خاک ،مدلهای  RothCو Century
بیشترین کاربرد را دارند ( Cerri et al., 2007; Kamoni et al.,
; .)2007; Barancikova et al., 2010; Farina et al., 2017مدل
 )Parton et al., 1987( Centuryو مدل Coleman and ( RothC
 )Jenkinson, 1996بهطور گسترده در اکوسیستمهای مختلف
تحت شرایط محیطی و مدیریتی مختلف استفاده و ارزیابی شدهاند
( Smith et al., 1997; Tornquist et al., 2009; Soleimani et
 .)al., 2017; Zhang et al., 2018مدل  RothCبه دلیل سادگی و
در دسترس بودن دادههای ورودی آن و همچنین با توجه به اینکه
به تعداد دادههای محدودی نیاز دارد مورد توجه بسیاری از
محققان میباشد ( Guo et al., 2007; Coleman and
Jenkinson, 2008; Barancikova et al., 2010; Francaviglia
 .)et al., 2012مدل  Centuryنیز به دلیل توانایی شبیهسازی

مدیریتهای مختلف مانند چرای دام ،خاکورزی ،آتشسوزی،
کوددهی ،آبیاری ،قطع درختان و فرسایش دارای ارجحیت نسبت
به سایر مدلها است ( Yadav and Malanson, 2008; Tornquist
Jones .)et al., 2009; Chen et al., 2012; Ouyang et al., 2014
 )2004( and Donnellyبیان کردند مدلهایی که بهطور صحیح
اعتبارسنجی شدهاند را میتوان برای پیشبینی تغییرات کربن آلی
خاک تحت اقدامات مدیریتی و شرایط اقلیمی مختلف مورد
استفاده قرار داد )2007( Cerri et al. .اعتبارسنجی مدلهای
 Centuryو  RothCرا در شرایط مختلف تحت طیف وسیعی از
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شرایط محیطی و مدیریتی بهمنظور ارزیابی کارایی آنها در
پیشبینی تغییرات ذخیره کربن آلی خاک بهعنوان یک نیاز
ضروری بیان کردند.
 )2011( Wan et al.طی مطالعهای در چین با استفاده از
مدل  RothCنشان دادند که کربن آلی خاک در طول دهههای
آینده به دلیل تغییر اقلیم کاهش مییابد )2011( Xu et al. .با
استفاده از مدل  Centuryاثر احیاء زمین و اقدامات مدیریتی را بر
روی پویایی کربن آلی خاک در واحههای کشاورزی شمال غرب
چین که در  50سال گذشته تحت منطقه خشک و بیابانی بودند،
مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد با بهکارگیری
اقدامات مدیریتی ،ذخیره کربن آلی خاک  8/2درصد نسبت به
سطوح ابتدائی در درختچهزارهای بیابانی افزایش یافته است.
 )2012( Chen et al.با استفاده از مدل  Centuryاثر مدیریت قرق
را بر ذخیره کربن آلی خاک در مراتع شمال چین مورد مطالعه
قرار دادند و بیان کردند که مدیریت قرق موجب تجمع مواد آلی
و افزایش کربن آلی شده است )2016( Borrelliet et al. .با
استفاده از مدل  Centuryاثر فرسایش بر تغییرات ذخیره کربن
آلی خاک در زمینهای کشاورزی ایتالیا را در سه سناریو مدیریتی
برآورد کردند .نتایج آنها نشان داد که با اتخاذ مدیریت مناسب
کشاورزی ذخیره کربن آلی خاک به میزان  17درصد افزایش
خواهد یافت )2017( Bleuler et al. .با استفاده از مدل RothC
اثر منابع مختلف کربن ،کمپوست و نوع کشت را بر میزان هدرروی
کربن خاک در جنوب ایتالیا بررسی کردند.
حدود  85میلیون هکتار از اراضی کشور ایران را مراتع
تشکیل میدهند که با برنامهریزی و بهرهبرداری صحیح از این
منابع می توانند نقش مهمی در روند توسعه کشور ایفا نمایند؛ با
اینکه این اراضی حدود  %51سطح کشور را شامل شده و حدود
 70درصد از مراتع ایران در مناطق خشک و نیمهخشک کشور
قرار گرفتهاند ()Ansari, 2009؛ اما تاکنون مطالعات اندکی
( )Vanaee et al., 2017به مدلسازی ذخیره کربن آلی خاک
مراتع ایران برای ارائه راهکارهای مدیریتی شایسته به سازمانهای
مرتبط پرداختهاند .الزم به ذکر است که دادههای قابل دسترس
برای اعتبارسنجی و ارزیابی کارایی مدلهای ماده آلی خاک در
مراتع ایران بسیار محدود است .هدف اصلی این مطالعه ارزیابی
کارایی دو مدل  Centuryو  RothCبهعنوان پراستفادهترین مدلها
برای برآورد تغییرات ذخیره کربن آلی خاک در مراتع نیمهخشک
منطقه باجگاه در استان فارس میباشد .همچنین مطالعه فعلی
اولین تالش برای ارزیابی همزمان کارایی دو مدل  Centuryو
 RothCدر مراتع ایران است.
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مواد و روشها
معرفی منطقه مورد مطالعه

مراتع مورد مطالعه در منطقهای به نام کوی اساتید باجگاه واقع
در شمال غربی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در 15
کیلومتری شمال شهر شیراز قرار دارند (شکل  .)1ارتفاع دشت
باجگاه در محل احداث دانشکده کشاورزی  1810متر نسبت به
سطح آزاد دریا میباشد .مراتع مورد مطالعه از لحاظ جغرافیایی
در عرض  29درجه و  36دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 52
درجه و  32دقیقه شرقی واقع هستند .بر اساس آمار  43ساله

ایستگاه هواشناسی دانشکده کشاورزی ،میانگین بارندگی سالیانه
 388/44میلیمتر و میانگین درجه حرارت سالیانه  13/4درجه
سانتیگراد و حداکثر و حداقل درجه حرارت به ترتیب در ماههای
مرداد و دی گزارش شده است .پوششگیاهی مراتع باجگاه از نوع
گراسهای  C3بوده و تیپ گیاهی غالب این مراتع Astragalus
Centaurea intricata - Convolvulus
 acanthocladusمیباشد (.)Khalily, 2008

brachycalyx-

از لحاظ تاریخی
در مراتع باجگاه از سال ( 1343مصادف با ملی شدن جنگلها و
مراتع) تا سال  1357فشار چرای متوسط دام ،و از سال 1357
تاکنون مدیریت بدون چرای دام حاکم بوده است.

شکل  .1موقعيت قرارگيری مراتع نيمهخشک باجگاه در شهرستان شيراز.

اندازهگيریهای ميدانی و آزمايشگاهی

در این مطالعه نمونهبرداری خاک به روش تصادفی صورت گرفت
و تعداد  60نمونه خاک (تعداد  30نمونه در شهریور 1393
(سپتامبر  )2014و  30نمونه در دی ماه ( 1393دسامبر ))2014
از عمق  0-20سانتیمتری از سطح مراتع برداشت شد .بهمنظور
تعیین وزن مخصوص ظاهری خاک دو نمونه سیلندر در کنار هر
گودال خاک (در مجموع  120نمونه) جمعآوری شد .برای
نمونهبرداری از پوشش گیاهی مرتعی ،زیتوده باالزمینی،1
الشبرگ و زیتوده زیرزمینی( 2ریشه) موجود در  17پالت یک
مترمربعی برداشت و در داخل کیسههای پالستیکی قرار داده شد
و برای آزمایشهای بعدی به آزمایشگاه منتقل شدند.
بعد از خشک شدن نمونههای خاک در مجاورت هوا و حذف
1. Aboveground

مواد گیاهی از آنها ،نمونههای خاک با الک  2میلیمتری برای
آزمایشهای بعدی الک شدند .سپس کربن آلی خاک به روش
والکی و بالک ( ،)Walkley and Black; 1934بافت خاک به روش
هیدرومتری ( ،)Bouyoucos, 1962اسیدیته خاک با استفاده از
دستگاه  pHمتر ،نیتروژن خاک از روش کجلدال ( )Kirk, 1950و
وزن مخصوص ظاهری خاک به روش سیلندر ( Blake and
 )Hartge, 1986اندازهگیری شدند .در نهایت ذخیره کربن آلی
خاک در عمق  0-20سانتیمتری با استفاده از معادله (Eller ( )1
 )and Bettany, 1995بر حسب تن بر هکتار محاسبه شد:
(رابطه )1

) 𝑆𝑂𝐶 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 = 𝑂𝐶 (%) × 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ (𝑐𝑚) × 𝐵 ∙ 𝑑 (𝑔𝑟 𝑐𝑚−3

که  depth ،OCو  B.dبه ترتیب کربن آلی خاک ،عمق خاک
و وزن مخصوص ظاهری خاک هستند.
2. Belowground
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بعد از شستشو و گذراندن ریشهها از الک ( 50قطر منفذ
 0/3میلیمتر) ،ریشهها به همراه زیتوده باالزمینی و الشبرگ
گیاهان هوا خشک (یک ماه) شدند .بعد از خشک شدن نمونهها
با استفاده از ترازوی دیجیتالی وزن خشک نمونهها محاسبه
گردید .کربن گیاهی (زیتوده باالزمینی ،الشبرگ و ریشه) از روش
سوزاندن ( )Birdsey et al., 2000و نیتروژن گیاهی (زیتوده
باالزمینی ،الشبرگ و ریشه) از روش کجلدال ( Bremner and
 )Mulvaney, 1982محاسبه شد.
توصيف مدل کربن RothC

مدل  RothCبه دلیل ساختار ساده و نیاز به تعداد دادههای محدود
برای شبیهسازی پویایی بلندمدت کربن آلی خاک دارای ارجحیت
زیادی نسبت به سایر مدلهای کربن ( Coleman and
 )Jenkinson, 1996میباشد .این مدل ،کربن آلی خاک را به چهار
جزء فعال و یک جزء غیرفعال تقسیمبندی میکند .اجزای فعال
ماده آلی خاک شامل مواد گیاهی تجزیهپذیر ،1مواد گیاهی
مقاوم ،2زیتوده میکروبی 3و مواد آلی هوموسی شده 4میباشند .در
این مدل جزء غیرفعال ،نسبتی از مواد آلی است که از نظر
بیولوژیکی فعال نبوده و سن رادیوکربنی 5آن بیش از 50/000
سال میباشد و بنابراین در چرخه کربن شرکت ندارد ( Coleman
 .)and Jenkinson, 2008مدل  ،RothCالشبرگ گیاهی ورودی به
خاک را بر مبنای نسبت مواد گیاهی تجزیهپذیر به مواد گیاهی
مقاوم( 6کیفیت الشبرگ) به داخل مخزنهای  RPMو DPM
تقسیمبندی میکند و سپس مواد گیاهی به شکل  ،CO2زیتوده
میکروبی و مواد آلی هوموسی شده تجزیه میشوند .مدل RothC
برای اجرای مدل در دو حالت طراحی شده است؛ حالت Forward
با دانستن میزان ورودی کربن گیاه به خاک ،تغییرات کربن آلی
خاک محاسبه میشود و حالت  Inverseهنگامیکه ورودی کربن
گیاهی با استفاده از کربن آلی خاک محاسبه میشود ( Kamoni
 .)et al., 2007bمدل  RothCبرخالف مدل  Centuryتوانایی
شبیه سازی رشد و تولید گیاهی را ندارد و همچنین قادر به
شبیهسازی مدیریتهای مختلف مانند چرای دام ،فرسایش،
کوددهی و آبیاری نیست .در مطالعه حاضر از مدل  RothCنسخه
 26.3برای شبیهسازی پویایی ذخیره کربن آلی خاک ( Coleman
 )and Jenkinson, 1996استفاده شد .دادههای ورودی مهم برای
اجرای مدل  RothCدر جدول ( )1آورده شده است.

1. Decomposable Plant Material=DPM
2. Resistant Plant Material=RPM
3. Microbial Biomass
4. Hummified Organic Matter
5. Radiocarbon age
6. DPM/RPM

توصيف مدل Century

مدل  Centuryیک ابزار آنالیز اکوسیستمهای طبیعی (مرتع،
جنگل و ساوان) و کشاورزی برای روشن ساختن اثرات اقلیم،
مدیریت ،فرسایش ،آبیاری ،چرای دام ،کوددهی بر وضعیت عناصر
غذایی خاک (کربن ،نیتروژن ،فسفر و سولفور) است ( Parton et
 .)al., 1987; Wilson et al., 2009این مدل کربن آلی خاک را
در سه مخزن 7مفهومی شامل مخزنهای غیرفعال ،8آهسته 9و
فعال 10برای سرعتهای آهسته ،متوسط و سریع از انتقال کربن
در خاک ارائه میدهد ( Tornquist et al., 2009; Wilson et al.,
 .)2009مدل  Centuryبه تعداد دادههای ورودی بیشتری نسبت
به مدل  RothCبرای اجرا نیاز دارد ،اما به دلیل توانایی و دقت
باالی مدل  Centuryدر شبیهسازی محرکهای محیطی مانند
فرسایش و تغییر اقلیم و همچنین مدیریتهای مختلف مانند
چرای دام ارجحیت زیادی نسبت به سایر مدلهای بیوژئوشیمیایی
دارد ( .)Borrelliet et al., 2016; Zhang et al., 2018مدل
 Centuryتوانایی شبیهسازی رشد و تولید گیاهی و زمانبندی
وقوع رخدادهای محیطی مانند فرسایش و تغییر اقلیم و همچنین
برنامهریزی اقدامات مختلف مدیریتی مانند چرای دام ،آبیاری،
کاشت و برداشت گیاهان را دارد .در جدول ( )1دادههای ورودی
مهم برای اجرای مدل  Centuryآورده شده است.
واسنجی مدل  Centuryو RothC

دادههای مخازن کربن خاک معموالً بهصورت مستقیم وارد مدلها
نمیشوند و از شبیهسازی یک دوره تعادل 11چندین هزار ساله
( 7000تا  15000سال) تحت پوشش گیاهی بومی بهدست
میآیند (.)Tornquist et al., 2009; Francaviglia et al., 2012
دوره تعادل یک خط مبنا 12برای ارزیابی اثرات اقدامات مدیریتی
و شرایط اقلیمی بر کربن آلی خاک ایجاد میکند .از آنجایی که
برای واسنجی مدلهای  RothCو  Centuryحداقل به یک
اندازهگیری تاریخی ذخیره کربن آلی خاک نیاز است ( Parton et
 ،)al., 1987; Coleman and Jenkinson, 2008از اینرو با استفاده
از دادههای مطالعات قبلی (( )Abtahi et al., 1987مقدار کل
کربن آلی اولیه خاک در سال  )1366در مراتع باجگاه ،هر دو مدل
واسنجی شدند (جدول  .)2به این معنا که با معرفی ویژگیهای
منطقه (پوشش گیاهی بومی ،خصوصیات خاک ،مدیریت گذشته
زمین و اقلیم) به مدلها ،مدل مخازن کربن خاک را طی دوره
7. Pool
8. Passive
9. Slow
10 . Active
11. Equilibrium
12. Baseline
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تعادل بهطوری رشد میدهد که به میزان ذخیره کربن آلی خاک
در سال پایانی (در اینجا منظور میزان ذخیره کربن آلی خاک در
سال  1366است) برسد .از آنجایی که مدل  Centuryتوانایی
شبیهسازی مدیریتهای مختلف را دارد ،دوره تعادل ( 10هزار
سال) برای این مدل تحت پوشش گراسهای  C3بهعنوان پوشش
گیاهی بومی و چرای سبک دام تا سال  ،1342چرای متوسط تا
سال  )Vanaee et al., 2017( 1358و مدیریت بدون چرای دام از
 1358تا  1366اجرا شد .واسنجی مدل  Centuryبا تغییر دادن
مقادیر پیشفرض مدل تا زمانی که مقادیر کربن شبیهسازی شده
پس از  10هزار سال با کربن اندازهگیری شده در سال  1366برابر

گردد ،ادامه یافت

( Kamoni et al., 2007; Tornquist et al.,

 .)2009; Wilson et al., 2009همچنین خط مبنا یا دوره تعادل
برای مدل  RothCبر مبنای وضعیت دانستن مقدار کل کربن آلی
اولیه خاک ،1مقدار رس ،شرایط اقلیمی ،پوشش سطحی خاک و
همچین مقدار ماده آلی پایدار 2برای عمق  20سانتیمتری خاک
که با استفاده از معادله ( )2محاسبه میگردد ( Falloon et al.,
)1998؛ در مراتع باجگاه تا سال  1366اجرا شد (جدول  .)2در
این معادله IOM ،و  TOCبه ترتیب ماده آلی پایدار خاک و کل
کربن آلی خاک است.
IOM = 0.049 𝑇𝑂𝐶 1.139
(رابطه )2

جدول  .1دادههای ورودی مهم به مدلهای  RothCو  Centuryبرای اجرا و اعتبارسنجی آنها (.)Kamoni et al., 2007a

مدل

دادهها

دادههای ورودی خاک

دادههای ماهانه هواشناسی

دادههای مدیریتی

Century

RothC
درصد رس

درصد شن ،رس و سیلت

وزن مخصوص ظاهری خاک

وزن مخصوص ظاهری خاک

ذخیره کربن آلی اولیه خاک

ذخیره کربن آلی اولیه خاک

بارش کل
میانگین درجه حرارت
کل تبخیر از طشت آزاد

بارش کل
حداکثر درجه حرارت
حداقل درجه حرارت

کربن ورودی از طریق الشبرگ به خاک

نوع اکوسیستم (مرتع ،کشاورزی)...
نوع رخداد :طبیعی (بارندگی ،فرسایش ،تغییر اقلیم) و
مدیریتی (شدت چرای دام ،آبیاری ،کوددهی)
وقایع تقویم گیاهی (کاشت تا برداشت) ،زمان چرای
دام ،زمان وقوع فرسایش ،زمان آبیاری ...

درصد کربن آلی خاک
وزن مخصوص ظاهری خاک
عمق خاک
*
زیتوده میکروبی خاک
*
عمر کربن  14خاک

درصد کربن آلی خاک
وزن مخصوص ظاهری خاک
عمق خاک
*
زیتوده میکروبی خاک
*
عمر کربن  13خاک

DPM/RPM
کربن ورودی به خاک از طریق کود
پوشش خاک

دادههای اعتبارسنجی

به غیر از موارد مشخص شده با عالمت (*) بقیه پارامترها جزء ورودیهای ضروری هستند.

واسنجی مدل  RothCنیز بهوسیله اجرای مدل برای شرایط
آب و هوایی و خاکی مراتع باجگاه برای  10هزار سال در حالت
تعادل 3و با نقطه پایانی در سال ( 1366سال  1987میالدی)
انجام شد .مدل بهطور مکرر اجرا شد و خروجیهای مدل در هر
اجرا بازدید شده و کربن ورودی گیاهی مکرر تصحیح شد تا مقدار
ذخیره کربن آلی خاک اندازهگیری شده با مقدار ذخیره کربن آلی
خاک شبیهسازی شده در مراتع باجگاه در ( 1366پایان
1987میالدی) برابر گردد ( ;Francaviglia et al., 2012
.)Soleimani et al., 2017; Farina et al., 2017
1 Initial total SOC
)2 Inert Organic Matter (IOM

اجرای مدل  Centuryو RothC

با معرفی مدیریت بدون چرای دام و وقوع فرسایش آبی به میزان
 1070کیلوگرم در هکتار در سال ( )Torabi, 1995به فایل
مدیریت مدل  ،Centuryاین مدل از سال  1366هجری شمسی
( 1987میالدی) بهعنوان سال مبنای شبیهسازی تحت شرایط
فرسایش ذکر شده و مدیریت بدون چرای دام تا سال 1429
هجری شمسی ( 2050میالدی) اجرا شد .همچنین با توجه به
این امر که مدل  RothCقادر به شبیهسازی اثر فرسایش و اقدامات
مدیریتی بر کربن خاک نیست ،این مدل تحت پوشش گیاهی
3 Equilibrium state

آزاد و افضلی :ارزيابی کارايی دو مدل کربن خاک 825 ...

لحاظ خصوصیات خاک ،گیاه و اقلیم ،از سال 1987( 1366
میالدی) تا سال  2050( 1429میالدی) اجرا شد.

گراسهای  C3با در نظر گرفتن فاکتور کیفیت الشبرگ به میزان
 0/67برای این مراتع و همچنین با توجه به شرایط ویژه منطقه از

جدول  .2دادههای ورودی به مدل  RothCو  Centuryبرای اجرای دوره تعادل در مراتع باجگاه و واسنجی مدلها.

مقدار

مرجع
'

32 E

N - 52°

پارامتر
'

36

29°

موقعیت
بارش (میلیمتر)
درجه حرارت (درجه سانتیگراد)
کل تبخیر (میلیمتر)

مطالعه حاضر
آمار  43ساله ()1350-1393
ایستگاه هواشناسی دانشکده
کشاورزی ،دانشگاه شیراز

388/44
13/45
643

مطالعه حاضر
"
"
"
"
)Abtahi et al.( 1987

 53/38 ،33/88و 12/74
1/265
7/93
20
2/56
3228/53

بافت خاک (رس ،سیلت و شن) (درصد)
وزن مخصوص ظاهری (گرم بر سانتیمتر مکعب)
اسیدیته
عمق خاک (سانتیمتر)
ماده آلی پایدار (تن بر هکتار)
a
ذخیره کربن آلی اولیه خاک (گرم بر مترمربع)

مطالعه حاضر
"
"
"
"
"

29/469
38/947
56/401
1/05
0/67
گراس C3

کربن الشبرگ (گرم بر مترمربع)
کربن زیتوده باالزمینی (گرم بر مترمربع)
کربن زیتوده زیرزمینی (گرم بر مترمربع)
b
کربن ورودی به خاک (تن کربن بر هکتار)
c
DPM/RPM
پوشش گیاهی بومی

 )aمیانگین  30نمونه خاک در سال  1366در مراتع باجگاه )b .کربن ورودی به خاک با استفاده از روش  Inverseدر مدل  RothCبرمبنای دانستن میزان کل کربن آلی خاک
در یک منطقه با خصوصیات خاص اقلیمی برای پوشش گیاهی محاسبه میشود( DPM/RPM )c .نسبت مواد گیاهی تجزیهپذیر به مواد گیاهی مقاوم به تجزیه) بیانگر سرعت
تجزیه مواد گیاهی است با استفاده از راهنمای مدل برای پوششهای گیاهی مختلف تعیین میگردد.

ارزيابی کارايی مدل  Centuryو RothC

در این مطالعه برای ارزیابی کارایی مدلها مقادیر ذخیره کربن آلی
خاک شبیهسازی شده توسط هر دو مدل  Centuryو  RothCبا
دادههای اندازهگیری شده در سالهای  )Moosavi, 2011( 1387و
( 1393نتایج تحقیق حاضر) (جدول  )3بر مبنای آنالیزهای آماری

مقایسه شدند .شاخصها و تستهای آماری استفاده شده در این
مطالعه برای ارزیابی کارایی مدلها شامل ضریب تبیین ( ،)R2ضریب
همبستگی ( ،)rمیانگین مطلق خطا ( ،)MAE1تفاوت میانگین
( ،)MDدرصد میانگین مربعات خطا ( RMSE0.05 ،)RMSE%و
آزمون  tاستیودنت نمونههای مستقل بودند.

جدول  .3ذخيره کربن آلی خاک اندازهگيری شده ،حاصل از مطالعات پيشين و مطالعه حاضر در مراتع باجگاه.

ذخیره کربن آلی خاک
(گرم در مترمربع)

زمان نمونه برداری
(میالدی)

زمان نمونه برداری
(هجری شمسی)

مرجع و سال

نام منطقه

34/21

مارس2009 ،

اسفند1387 ،

Moosavi, 2011

مراتع باجگاه

3649

سپتامبر2014 ،

شهریور1393 ،

3708

دسامبر2014 ،

دی1393 ،

ضریب تبیین ( ،)R2اندازهای از سهم واریانس کل دادههای
مشاهده شده است که بهوسیله دادههای شبیهسازی شده توضیح
داده میشود ( ;Smith et al., 1996; Smith et al., 1997
1. Mean Absolute Error

تحقیق حاضر

مراتع باجگاه

 )Bortolon et al., 2011که با استفاده از معادله ( )3محاسبه شد.
بر مبنای نظر  )1994( Hammer and Muchowشرط الزم برای
استفاده از مدلها ،ضریب تبیین باالتر از  60درصد میباشد.
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ضریب همبستگی ( )rدرجه ارتباط بین مقادیر شبیهسازی شده و
اندازهگیری شده را نشان میدهد و با استفاده از معادله ()4
محاسبه گردید .همچنین برای بررسی خطای مقادیر شبیهسازی
شده توسط مدلها از شاخصهای درصد میانگین مربعات خطا
( )RMSE%و میانگین مطلق خطا ( )MAEاستفاده شد.
شاخصهای  RMSEو  MAEکه نشاندهنده تفاوت بین مقادیر
اندازهگیری شده و شبیهسازی شده هستند به ترتیب با استفاده
از معادلههای ( )5و ( )6محاسبه شدند ( ;Smith et al., 1996
 .)Smith and Smith, 2007طبق نظر  )1996( Smith et al.هرگاه
 RMSEاز  RMSE0.05کوچکتر باشد از لحاظ آماری دادههای
اندازهگیری شده با شبیهسازی شده برابرند و تفاوت معنیداری در
سطح  5درصد ( )p<0/05بین آنها وجود ندارد .میزان RMSE0.05
نیز با استفاده از معادله ( )7محاسبه گردید .در این مطالعه برای
برآورد کمبرآوردی 1یا بیشبرآوردی 2مدلها از شاخص تفاوت
میانگین ( )MDاستفاده شد ،بهطوری که مقادیر منفی و مثبت
این شاخص به ترتیب نشاندهنده بیشبرآوردی و کمبرآوردی
مدل است و با استفاده از معادله ( )8محاسبه شد .همچنین
هرچقدر که  MDبه صفر نزدیک باشد بیانگر خطای پایین بین
مقادیر شبیهسازی شده و اندازهگیری شده است .در نهایت برای
بررسی معنیداری بین ذخیره کربن آلی خاک شبیهسازی شده
توسط مدلهای  RothCو  Centuryبا مقادیر اندازهگیری شده از
آزمون  tاستیودنت نمونههای مستقل (معادله  )9استفاده شد .در
روابط استفاده شده برای محاسبه شاخصهای مختلف در این
مطالعه  tm0.95 ،SEi ،𝑆̅ ،Ō ،Si ،Oiو  nبه ترتیب مقادیر مشاهده
شده ،مقادیر شبیهسازی شده ،میانگین مقادیر مشاهده شده،
میانگین مقادیر شبیهسازی شده ،انحراف معیار مقادیر مشاهده
(رابطه )10

شده t ،استیودنت جدول برای درجه آزادی  n-2و تعداد مشاهدات
میباشد.
2

̅
̅
𝑛∑[
]) 𝑂𝑖=1(𝑆𝑖 –𝑂 )(𝑂𝑖 −
(𝑆𝑖 −𝑆̅ )2 ∑𝑛 (𝑂𝑖 −𝑂̅ )2

(رابطه )3

𝑛∑ = 𝑅2

𝑖=1

𝑖=1

̅
̅
𝑛∑
)𝑆𝑖=1(𝑂𝑖 −𝑂 ) (𝑆𝑖 −
½
½
𝑛
̅ 2
𝑆(
𝑛∑[ ] [∑𝑖=1(𝑂𝑖 −𝑂̅)2
] ) 𝑆𝑖=1 𝑖 −

(رابطه )4

=𝑟

(رابطه )5
∑ni=1(Oi − Si )2
100
√ ×
̅
n
O

(رابطه )6

| 𝑖𝑆 −

𝑖𝑂|∑𝑛𝑖=1
𝑛

(SE −t
)2
100 ∑n
√ i=1 i m0.95
̅
O
n

(رابطه )7
(رابطه )8

) 𝑖𝑆 −

= 𝐸𝐴𝑀

= RMSE0.05

𝑖𝑂(∑𝑛𝑖=1
𝑛

(رابطه )9

= RMSE

= 𝐷𝑀

∑𝑛𝑖=1(𝑆𝑖 − 𝑂𝑖 )⁄
𝑛
=𝑡
𝑛
[∑𝑖=1(𝑆𝑖 − 𝑂𝑖 )]2⁄
𝑆( 𝑛∑
)2
)𝑛
( √ 𝑖=1 𝑖 − 𝑂𝑖 −
)𝑛()(𝑛 − 1

بعد از ارزیابی کارایی مدلها ،بر مبنای شبیهسازیهای انجام
شده توسط هر دو مدل  RothCو  Centuryدر فاصله زمانی 63
ساله از سال ( 1987سال  1366هجری شمسی) تا پایان سال
 2050میالدی ( 1429هجری شمسی) ،درصد تغییرات ذخیره
کربن آلی خاک (( )Soleimani et al., 2017معادله  )10و
همچنین نرخ ترسیب کربن خاک ()Francaviglia et al., 2017
(معادله  )11برای این دوره زمانی محاسبه شد.

)ذخیره کربن آلی خاک در  − 1987ذخیره کربن آلی خاک در ( 2050
ذخیره کربن آلی خاک در 1987

×  = 100تغییرات ذخیره کربن آلی خاک )(%

(رابطه )11
)ذخیره کربن آلی خاک در  − 1987ذخیره کربن آلی خاک در ( 2050
63

نتايج و بحث
ارزیابی کارایی مدلهای  RothCو  Centuryبا استفاده از دادههای
اندازهگیری شده حاصل از مطالعات پیشین و مطالعه حاضر (جدول
 )3برمبنای آنالیزهای آماری انجام شد .تستهای آماری مشابه برای

1.. Under-estimation
2.. Over-estimatio

= نرخ ترسیب کربن خاک )تن بر هکتار در سال(

ارزیابی کارایی دو مدل  RothCو  Centuryدر این مطالعه بکار گرفته
شد .نتایج تستهای آماری استفاده شده برای ارزیابی شبیهسازیهای
انجام شده توسط هر دو مدل  RothCو  Centuryدر مراتع
نیمهخشک باجگاه در جدول ( )4نشان داده شده است.

آزاد و افضلی :ارزيابی کارايی دو مدل کربن خاک 827 ...
جدول  .4شاخصهای آماری مربوط به اعتبارسنجی مدلهای  RothCو  Centuryدر مراتع نيمهخشک باجگاه (جنوب ايران).

تستهای
آماری
میانگین (تن بر
هکتار)
R2
r
RMSE
RMSE0.05
MAE
MD
_tمحاسبهشده
_tجدول

aبرازش

مدل
RothC

کامل1

Century
معادل با مقدار اندازهگیری شده

35/04
0/99
0/99
4/29
29/50
0/99
0/92
1/10905
4/303

33/05
0/97
0/98
8/70
29/50
2/89
2/91
1/63536
4/303

1
1
0
RMSE < RMSE0.05
0
0
_tجدول > _ tمحاسبهشده

 aبیانگر بهترین حالت در اعتبارسنجی مدلها میباشد.

ضریب همبستگی ( )rبین مقادیر اندازهگیری شده و
شبیهسازی شده توسط هر دو مدل  RothCو  Centuryبزرگتر از
صفر و به ترتیب برابر  0/99و  0/98بود .ضریب همبستگی ()r
بیانگر درجهای از ارتباط بین مقادیر شبیهسازی شده و
اندازهگیری شده میباشد ( )Bortolon et al., 2011که در مطالعه
حاضر نشان دهنده همبستگی مثبت بین ذخیره کربن آلی خاک
شبیهسازی شده و اندازهگیری شده بود (جدول  .)4همچنین
ضریب تبیین ( )R2بین ذخیره کربن آلی خاک اندازهگیری شده
و شبیهسازی شده توسط هر دو مدل  RothCو  Centuryبه ترتیب
برابر  0/99و  0/97بود (جدول  )4که نشان دهنده یک رابطه
خطی معنیدار بین ذخیره کربن آلی اندازهگیری شده و
شبیهسازی شده توسط هر دو مدل استHammer Muchow .
 )1994( andبیان داشتند که شرط بهکارگیری مدلها ضریب
تبیین باالتر از  60میباشد .در مطالعه حاضر ضریب تبیین ()R2
محاسبه شده برای دو مدل  RothCو  Centuryنشان دهنده تفاوت
خیلی ناچیز بین مقادیر شبیهسازی شده و اندازهگیری شده و
برازش مناسب بین آنها است.
همخوانی بین مقادیر اندازهگیری شده و شبیهسازی شده
بهوسیله محاسبه یک ارزش مطلق برای تفاوت کل ارزیابی میشود
که بهصورت میانگین مربعات خطا ( )RMSEبیان میشود
( .)Smith et al., 1996; Smith and Smith, 2007میزان RMSE
که نشان دهنده تفاوت بین مقادیر اندازهگیری شده و شبیهسازی
شده است برای مدل  RothCو  Centuryبه ترتیب  4/29درصد و
 8/70درصد بود (جدول  .)4مدل  Centuryخطای کل باالتری
نسبت به مدل  RothCدر برآورد ذخیره کربن آلی خاک داشت

هرچند که ارزش  RMSEبین مقادیر اندازهگیری شده و
شبیهسازی شده توسط هر دو مدل  RothCو  Centuryکمتر از
 10درصد بود (جدول  )2002( Falloon and Smith .)4تنها با
استفاده از شاخص  RMSEبرای ارزیابی مدلهای کربن بیان
کردند که شبیهسازیهای هردو مدل  RothCو  Centuryبرازش
مناسبی با دادههای اندازهگیری شده در اکوسیستمهای مرتعی،
کشاورزی و جنگلی در اروپای غربی داشته است .همچنین نتایج
این مطالعه با نتایج سایر مطالعات که با استفاده از دو مدل RothC
و  Centuryذخیره طوالنیمدت کربن آلی خاک را در آمازون،
برزیل ،کنیا و جنگلهای هیرکانی ایران بهطور مناسبی
شبیهسازی کرده بودند ( Cerri et al., 2007; Kamoni et al.,
،)2007(a, b); Bortolon et al., 2011; Soleimani et al., 2017
همخوانی دارد .طبق نظر  )1996( Smith et al.وقتی  RMSEاز
 RMSE0.05کمتر باشد از لحاظ آماری دادههای اندازهگیری شده
با دادههای شبیهسازی شده برابرند و تفاوت معنیداری در سطح
 5درصد ( )p<0/05بین آنها وجود ندارد .میزان  RMSEبرای
مدل  RothCو  Centuryبه ترتیب با ارزشهای  4/29درصد و
 8/70درصد کمتر از  RMSE0.05با ارزش عددی  29/50بودند
(جدول  ،)4بنابراین از لحاظ آماری تفاوتی بین ذخیره کربن آلی
خاک اندازهگیری شده و شبیهسازی شده توسط هر دو مدل
 RothCو  Centuryوجود ندارد (.)p<0/05
مقادیر محاسبه شده نزدیک به صفر برای شاخص تفاوت
میانگین ( )MDبین مقادیر اندازهگیری شده و شبیهسازی شده
نشان دهنده خطای پایین در شبیهسازی است ( Smith et al.,
 .)1996; Smith and Smith, 2007در مطالعه حاضر میزان
1. Perfect fit
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شاخص  MDبین مقادیر اندازهگیری شده و شبیهسازی شده در
مدل ( 0/92 ،RothCتن بر هکتار) و در مدل ( 2/91 ،Centuryتن
بر هکتار) بود (جدول  )4که به ترتیب تقریباً  2/6درصد و 8/1
درصد نسبت به دادههای اندازهگیری شده ،ذخیره کربن آلی خاک
را کمتر برآورد کردهاند .برمبنای این نتایج ،شبیهسازیهای هر دو
مدل  RothCو  Centuryهمخوانی مناسبی با ذخیره کربن آلی
خاک اندازهگیری شده در مراتع نیمهخشک باجگاه داشتهاند.
بهطور کلی در مراتع نیمهخشک باجگاه هردو مدل RothC
و  Centuryمیزان ذخیره کربن آلی خاک را نسبت به مقادیر
اندازهگیری شده کمبرآورد کرده بودند .همچنین مدل Century
نسبت به مدل  RothCمقادیر ذخیره کربن آلی خاک را در مراتع
نیمهخشک باجگاه کمتر برآورد کرده است (جدول  )4بهطوری
که نسبت به ذخیره کربن آلی خاک اندازهگیری شده ،مدل
 RothCو  Centuryبه ترتیب تقریباً  2/6درصد و  8/1درصد
ذخیره کربن آلی خاک را کمتر برآورد کردهاندStuddert et al. .
( )2011تفاوت بین ذخیره کربن آلی اندازهگیری شده و
شبیهسازیشده توسط مدل  RothCدر مآلیسویلهای جنوب
پامپاس( 1آرژانتین) را حدود  %2گزارش کردند ،که با نتایج مطالعه
حاضر همخوانی دارد .بهطور میانگین میزان ذخیره کربن خاک
شبیهسازی شده در مراتع نیمهخشک باجگاه طی دوره شبیهسازی
( )1987-2014توسط مدل ( 35/04 ،RothCتن بر هکتار) و در
مدل  33/05 ،Centuryبود (جدول  )4و تقریب ًا مدل  RothCحدود
 6درصد بیشتر از مدل  Centuryذخیره کربن خاک را برآورد کرده
است .نتایج این تحقیق با مطالعات پیشین که ذخیره کربن آلی
خاک شبیهسازی شده توسط مدل  RothCحدود  %7بیشتر از
مدل  Centuryبود ،نزدیک است (Diels .)Kamoni et al., 2007a
 )2004( et al.دلیل بیشبرآوردی مدل  RothCرا تنظیم شدن و
پارامتریابی مراحل تجزیه در مدل  RothCبا استفاده از دادههای
سایت معتدل در منطقه روتامستد انگلستان ذکر کردند ( Diels
 .)et al., 2004از طرفی در مراتع نیمهخشک باجگاه احتماالً دلیل
کمبرآوردی ذخیره کربن آلی خاک شبیهسازی شده توسط مدل
 Centuryنسبت به مدل  ،RothCدر نظر گرفتن اثر فرسایش باشد
در صورتی که مدل  RothCتوانایی شبیهسازی اثر فرسایش بر
ذخیره کربن آلی خاک را ندارد .در مراتع نیمهخشک باجگاه
خروجی هر دو سیستم مدلسازی مشابه و نزدیک به هم بود اما
در مدل  Centuryنسبت به مدل  ،RothCمقداری کمبرآوردی
ذخیره کربن آلی خاک بیشتر بود (جدول )2007( Cerri et al. .)4
باالتر بودن میزان شاخص تفاوت میانگین ( )MDیا به عبارتی
کمبرآوردی در مدل  Centuryنسبت به مدل  RothCرا باالتر بودن

میزان  RMSEدر مدل  Centuryنسبت به مدل  RothCبیان
کردند که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد .بهطوری که در
مطالعه حاضر همانند شاخص تفاوت میانگین ( ،)MDمیزان
 RMSEبرای مدل  8/70( Centuryدرصد) بیشتر از مدل RothC
( 4/29درصد) بود (جدول  .)4همچنین شاخص میانگین مطلق
خطا ( )MAEدر مراتع نیمهخشک باجگاه برای مدل  Centuryبا
ارزش عددی  2/89بیشتر از میانگین مطلق خطا برای مدل
 RothCبا ارزش عددی  0/99بود .بهطور کلی مدل Century
خطای کل باالتری نسبت به مدل  RothCدر برآورد ذخیره کربن
خاک در مراتع نیمهخشک باجگاه داشته است اما ارزش RMSE
بین مقادیر اندازهگیری شده و شبیهسازی شده توسط هر دو مدل
 RothCو  Centuryکمتر از  10درصد بود (جدول .)4
بر مبنای تستهای آماری مدل  RothCذخیره کربن آلی
خاک را بهصورت خیلی جزئی با خطای کمتری نسبت به مدل
 Centuryشبیهسازی کرده است (جدول Falloon and Smith .)4
( )2002بیان کردند که مدل  RothCهنگامیکه در وضعیت
 Inverseاجرا میشود (همانند رویکرد بکارگرفته شده در این
تحقیق) برآوردهای مناسبتری نسبت به مدل  Centuryارائه
میدهد که قطعاً به دلیل اجرا کردنهای مکرر مدل و تغییر کربن
ساالنه ورودی به خاک برای نزدیک شدن کربن خاک مدلسازی
شده به کربن اندازهگیری شده است .همچنین Shirato et al.
( )2005نشان دادند که مدل  RothCدر سایتهایی که در آن هیچ
گونه مواد آلی مانند کوددهی بهعنوان ورودی به خاک اضافه
نمیشود (همانند مطالعه حاضر) برآوردهای مناسبتری ارائه
میدهد.
برای بررسی معنیداری بین ذخیره کربن آلی خاک
شبیهسازی شده توسط هر کدام از مدلهای  RothCو Century
با مقادیر اندازهگیری شده از آزمون  tاستیودنت نمونههای مستقل
استفاده گردید .نتایج نشان داد که تفاوت معنیداری ()p<0/05
بین ذخیره کربن آلی خاک شبیهسازی شده توسط مدل RothC
و همچنین مدل  Centuryبا ذخیره کربن آلی خاک اندازهگیری
شده در مراتع نیمهخشک باجگاه وجود ندارد (جدول  .)4همچنین
بین ذخیره کربن آلی خاک شبیهسازی شده توسط هر دو مدل
 RothCو  Centuryنیز تفاوت معنیداری ( )p<0/05وجود نداشت
(شکل  )2008( Byrne and Kiely .)2بیان کردند نتایج هردو
مدل  RothCو  Centuryدر مراتع منطقه کُرک 2در جنوب ایرلند
با غالبیت گراسهای چندساله مشابه است .همچنین مقادیر
ذخیره کربن آلی خاک اندازهگیری شده و شبیهسازی شده توسط
هر دو مدل  RothCو  Centuryبهطور مناسبی در نزدیکی خط

1. Pampas

2. Cork

آزاد و افضلی :ارزيابی کارايی دو مدل کربن خاک 829 ...

نیمهخشک باجگاه تحت مدیریت بدون چرای دام ارائه دادهاند و
بهعنوان ابزار مفیدی برای شبیهسازی و همچنین پیشبینی
تغییرات کربن خاک در این مراتع میتوانند بکارگرفته شوند.
مطالعات پیشین نیز ارائه نتایج قابلقبول توسط دو مدل RothC
و  Centuryرا در بین مدلهای مختلف کربن بیان داشتهاند
( Byrne and Kiely, 2008; Cerri et al., 2007; Falloon and

 1:1پراکنش داشتند که بیانگر توانایی این مدلها در پیشبینی
دقیق ذخیره کربن آلی خاک در مراتع نیمهخشک باجگاه است
(شکل  ،)2010( Bhattacharyya et al. .)3بیان کردند کربن آلی
خاک شبیهسازی شده توسط مدل  Centuryبا مقادیر اندازهگیری
شده در منطقه موهانپور 1هند مطابقت دارد .همچنین
 ،)2011( Bhattacharyya et al.در مطالعهای دیگر با استفاده از
مدل  RothCدریافتند که این مدل میتواند در بسیاری از
سیستمهای زیست -اقلیمی 2مورد استفاده قرار گیرد .بر مبنای
نتایج مطالعه حاضر هر دو مدل کربن  RothCو  Centuryنتایج
رضایت بخشی در شبیهسازی ذخیره کربن آلی خاک در مراتع

Smith., 2007; Kamoni et al., 2007(a, b); Smith et al.,
;2007; Bortolon et al., 2011; Francaviglia et al., 2012
Soleimani et al., 2017; Farina et al., 2017; Zhang et al.,
.)2018

t_student P<0.05
40

a

a

a

20

10

ذخيره کربن آلی خاک (تن بر هکتار)

30

0
RothC

Observation

Century

مدلها-اندازهگيری
شکل  .2مقايسه ذخيره کل کربن آلی خاک برآورد شده توسط مدل  Centuryو  RothCبا مقادير اندازهگيری شده در مراتع نيمهخشک باجگاه.

45

RothC
Centry

35

مقادير شبيه سازیشده

Line 1:1
40

30
45

40

35

30

مقادير اندازهگيریشده
شکل  .3ذخيره کربن آلی خاک اندازهگيری شده و شبيهسازی شده توسط مدل  Centuryو  RothCدر مقايسه با خط  1به  1در مراتع باجگاه.

1. Mohanpur

2. Bioclimatic systems
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ارزیابیهای بصری همچنین نشان میدهد که همخوانی
مناسبی بین ذخیره کربن آلی خاک اندازهگیری شده و
شبیهسازی شده توسط هر دو مدل  RothCو  Centuryدر مراتع
نیمهخشک باجگاه وجود دارد (شکل  4و  .)5بر مبنای
شبیهسازیهای  RothCو  ،Centuryحذف چرای متوسط دام در
اواخر سال  1357و لحاظ مدیریت بدون چرا در سال  1358به
بعد ،موجب روند رو به رشد ذخایر کربن آلی خاک در مراتع
نیمهخشک باجگاه شده است .بهطور کلی در این مطالعه هر دو
مدل افزایش ذخیره کربن آلی خاک را نسبت به سال مبنا (سال
 1366که واسنجی مدل برمبنای آن انجام شد) بهخوبی نشان
دادهاند (شکل  4و  . )5نتایج این مطالعه با سایر مطالعات پیشین
که بیان داشته بودند هر دو مدل  RothCو  Centuryبهطور
مناسبی روند تغییرات ذخیره کربن آلی خاک را شبیهسازی

کردهاند ،همخوانی دارد ( Falloon and Smith., 2003; Kamoni
;et al., 2007(a, b); Smith et al., 2007; Hao et al., 2013
 .)Farina et al., 2013; Soleimani et al., 2017اعتبارسنجی

خروجیهای مدل ،یک گام مهم برای پیشبینیهای واقعگرایانه
کربن آلی خاک است .اعتبارسنجی مدلها موجب افزایش اعتماد
به مدل و همچنین منجر به تشخیص بهتر روابط متقابل بین کربن
خاک و شرایط مدیریتی و اقلیمی حاکم بر اکوسیستمها خواهد
گردید .بنابراین مدلهای اعتبارسنجی شده قادر به ارائه تغییرات
واقعی کربن خاک و همچنین پیشبینی کننده واقعگرایانه کربن
خاک تحت سناریوهای مدیریتی و اقلیمی آینده هستند
( .)Bortolon et al., 2011مدلهای شبیهسازی در ترکیب با
دادههای اندازهگیری شده میتوانند ابزارهای پیشرفتهای برای
برنامهریزیهای مدیریتی باشند (.)Soleimani et al., 2017

RothC

Measured

40

35

30

25

ذخيره کربن آلی خاک (تن بر هکتار)

45

سال
شکل  .4ذخيره کربن آلی خاک شبيهسازی شده توسط مدل  RothCدر مقابل مقادير اندازهگيری شده در مراتع باجگاه.

Measured

40

35

30

25

ذخيره کربن آلی خاک (تن بر هکتار)

Century

45

سال
شکل  .5ذخيره کربن آلی خاک شبيهسازی شده توسط مدل  Centuryدر مقابل مقادير اندازهگيری شده در مراتع باجگاه.

آزاد و افضلی :ارزيابی کارايی دو مدل کربن خاک ...

در مراتع نیمهخشک باجگاه مقدار اولیه ذخیره کربن آلی
خاک تحت گراسهای  C3بهعنوان پوشش گیاهی طبیعی و بومی
منطقه ،قبل از آغاز این مطالعه در سال ( 1366سال 1987
میالدی)( 32/2853 ،تن بر هکتار) بود و هر دو مدل کربن RothC
و  Centuryیک افزایش در میزان ذخیره کربن آلی خاک را تا سال
 1429هجری شمسی ( 2050میالدی) نسبت به سال 1366
(سال  1987میالدی) ،شبیهسازی کردهاند (جدول  .)5بهطوری
که بعد از گذشت  63سال در پایان سال  2050میزان ذخیره
کربن آلی خاک شبیهسازی شده توسط مدل  RothCبه 36/459
(تن بر هکتار) و در مدل  Centuryبه ( 34/844تن بر هکتار)
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رسیده و به ترتیب  12/92و  7/92درصد ذخیره کربن آلی خاک
در مراتع نیمهخشک باجگاه نسبت به سال ( 1366سال 1987
میالدی) ،افزایش یافته است (جدول  .)5همچنین بر مبنای
شبیهسازیهای مدل  RothCو  Centuryنرخ ترسیب کربن خاک
در مراتع نیمهخشک باجگاه به ترتیب  0/066و ( 0/040تن بر
هکتار در سال) محاسبه گردید )2002( Lal .نرخ ترسیب کربن
خاک در مراتع مناطق نیمهخشک را بین  0/03تا  0/12تن بر
هکتار در سال گزارش کردند که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی
دارد.

جدول  .5نرخ ترسيب کربن و تغييرات ذخيره کربن آلی خاک شبيهسازیشده توسط مدل  Centuryو  RothCنسبت به ذخيره اوليه کربن خاک.

ذخیره کربن آلی خاک
در ( 1987تن بر هکتار)

ذخیره کربن آلی خاک در پایان
( 2050تن بر هکتار)

تغییرات نسبت به )%( 1987

نرخ ترسیب کربن خاک
(تن بر هکتار در سال)

اندازهگیری شده

RothC

Century

RothC

Century

RothC

Century

32/2853

36/459

34/844

12/92

7/92

0/066

0/040

خط مشیهای مديريتی

مطالعات مدلسازی میتواند با بررسی اقدامات مدیریتی و انتخاب
مدیریت مناسب موجب افزایش کربن خاک شود .نتایج حاصل از
این مطالعه پیشنهاد میکند که مدیریت بدون چرای دام در مراتع
نیمهخشک باجگاه موجب افزایش ترسیب کربن خاک شده و
می تواند مزایای زیادی را از تجارت کربن برای کشور به ارمغان
آورد .بر مبنای پروتکل کیوتو کشورهای ضمیمه همانند ایران
متعهد شدهاند که از طریق اقدامات مدیریتی مانند احیای پوشش
گیاهی ،مدیریت چرای دام ،جنگلکاری ،کشت گیاهان مناسب و
غیره انتشار گازهای گلخانهای را محدود و یا کاهش دهند .تجارت
کربن به کشورهایی که میزان انتشار خود را از حد تعیینشده
کاهش دادهاند اجازه میدهد تا ظرفیت باقیمانده خود را به
کشورهایی که میزان انتشار آنها از حد تعیینشده فراتر است
بفروشند .با اجرای این طرحها ،کشورهای توسعه نیافته عالوه بر
جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی باالتر ،درآمدهایی را نیز کسب
میکنند .مقدار این درآمدها بسته به نوع و مقیاس طرحها تقریب ًا
برای کاهش هر تن گاز گلخانهای پایه (دیاکسیدکربن) درآمدی
حدود  10یورو را نصیب صاحب پروژه میکند .کشورهای چین،
هند و برزیل به ترتیب با کسب درآمد  2/2میلیارد 400 ،میلیون
و  150میلیون دالری در سال  2011بهواسطه فروش گواهیهای
کاهش انتشار گازهای گلخانهای ،کشورهای پیشرو در این زمینه
هستند .از طرفی بهطور غیرمستقیم تجارت کربن ممکن است
مشوقی برای تبدیل اراضی زراعی تخریب شده به اراضی مرتعی
باشد ،یک حرکتی که بهطور گسترده ترسیب کربن را از طریق

جلوگیری از انتشار و نرخ باالی ذخیره کربن خاک در زمینهای
احیاء شده ،افزایش میدهد ( ;Derner and Schuman, 2007
 .)Morgan et al., 2010اینکه آیا تجارت کربن میتواند از
مدیریت مناسب مراتع ایران و بهویژه مراتع مناطق نیمهخشک
کشور بهمنظور بهبود ذخایر کربن خاک به دست آید یا خیر،
همچنان حفظ سطوح کربن آلی در خاک یک هدف بسیار مطلوب
است ،زیرا ماده آلی خاک اهمیت ویژهای از چندین جنبه باروری،
پایداری و کیفیت خاک دارد .هرچند که انگیزه برای حفظ سطوح
کربن آلی خاک در کشور خیلی پایین است اما سیاستهای
تشویقی برای اجرای اقداماتی که سطوح کربن خاک را حفظ یا
افزایش دهند ،در داخل کشور ضروری است .مطالعاتی همانند
مطالعه حاضر میتواند به تشخیص تغییرات شایسته در
سیستمهای مدیریت مراتع ،جنگل و زمینهای کشاورزی و کنار
گذاشتن سیاستهای مخرب کمک کند .برخی از این فعالیتها
در حال حاضر بدون انگیزههای سیاسی یا اقتصادی در داخل
کشور در حال انجام شدن هستند ولی با اجرای برنامههای
اجتماعی-اقتصادی ویژه میتوان چنین اقدامات اجرایی را بیش از
پیش افزایش داد.

نتيجهگيری کلی
نتایج آزمون آماری نشان داد که هردو مدل کربن  RothCو
 ،Centuryروند تغییرات ذخیره کربن آلی خاک را در مراتع
نیمهخشک باجگاه بهخوبی شبیهسازی کردهاند .هر دو مدل
توانستند نتایج رضایت بخشی را در شبیهسازی ذخیره کربن خاک
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،و قابلیت بهکارگیری این مدلها در ایران فقدان دادههای مدیریت
 وجود داده کافی در درازمدت یک.اقلیم و خاک در درازمدت است
پیشنیاز ضروری برای مدلسازی کربن خاک در مقیاس محلی و
 بنابراین ایجاد مزارع آزمایشی و ایستگاههای مطالعاتی.ملی است
 اقلیمها و مدیریتهای، کاربریها،در طیف وسیعی از خاکها
مختلف کشور که چنین دادههایی را در درازمدت برای مدلسازی
 این مطالعه اطالعات. یک نیاز ضروری است،کربن فراهم کنند
حیاتی و مهمی که میتواند در واسنجی و اعتبارسنجی مدلها
برای ایجاد شبیهسازی و پیشبینیهای بیشتر کربن خاک مورد
. را فراهم کند،نیاز باشد

 بهطور.در این مراتع تحت مدیریت بدون چرای دام ارائه بدهند
 در مراتعCentury  وRothC کلی نتایج شبیهسازیهای مدل
نیمه خشک باجگاه نشان داد که الگوی تغییرات کربن آلی خاک
 بنابراین نتایج.و نتایج آنالیز آماری برای هر دو مدل مشابه است
 را بهعنوان مدلهایCentury  وRothC  مدلهای،این تحقیق
مناسب و دقیق در شبیهسازی و پیشبینی ذخیره کربن آلی خاک
تحت شرایط اقلیمی و مدیریتی آینده در این منطقه توصیه
 همچنین قابل ذکر است این مدلها باید در مناطق.میکند
بیشتری با شرایط آب و هوایی و خاکی مختلف کشور قبل از
 یک نقص عمده در ارزیابی کارایی اجرا. ارزیابی شوند،بهکارگیری
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