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ABSTRACT
RothC is among the most successful models in terms of simulating the impacts of climate
change and management activities in natural ecosystems on local and global scales. The
current research was carried out to assess and validate RothC in studying SOC content from
1990 to 2020 and defining the scenarios of maintaining the current situations (scenario 1),
climate change (scenario 2), manure fertilizing till 2100 (scenario 3), and climate change with
manure fertilizing till 2100 (scenario 4) in grasslands, range, and croplands in Saral Research
Center, Kurdistan Province, under rotations of wheat-uncultivation and wheat-pea. The
parameters of the model were determined by using the measured data from the soils sampled
at two years (2018 and 2019) from Saral Research Center and the local weather data, Next, the
model was validated by comparison of the predicted values with the measured SOC data.
Assessment of the measured and simulated data through validation for different land uses
revealed that RothC could satisfactorily predict the changes in SOC contents under different
fertilizing and climate change scenarios so that root mean square error (RMSE) and the
simulation efficiency were calculated as 8.92% and 74.0%, respectively. The simulation
results indicated that compared to scenario1, climate change in the studied land uses will cause
a decrease in SOC contents till 2100. Manure fertilizing (scenario3) would be the best scenario
so that by using this strategy the grassland, with 59.83 ton SOC per hectare until the end of the
current century. According to the results predicted by the model, the highest SOCrate (32.9%)
and the most change in SOC sequestration (ΔSOCs) (0.16 t/h) during the next 80 years were
calculated in the range under scenario 3; whereas the lowest values (-32.0% and -0.11 t/h,
respectively), were achieved in croplands under rotations of wheat-uncultivation under
scenario2.
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چکیده
 RothCیکی از موفقترین مدلها برای شبیهسازی تأثیر تغییرات آب و هوایی و فعالیتهای مدیریتی در اکوسیستم-
های طبیعی در سطح محلی ،منطقهای و جهانی است .هدف این تحقیق واسنجی و اعتبارسنجی مدل  RothCبرای
تجزیه و تحلیل ذخایر کربن آلی خاک طی سالهای  1990تا  2020میالدی (وضعیت کنونی) و تعریف سناریوهای
حفظ وضعیت کنونی (سناریو  ،)1تغییر اقلیم (سناریو  ،)2کوددهی با کود دامی (سناریو  )3و تغییر اقلیم همراه با
کوددهی با کود دامی (سناریو  )4تا سال  2100میالدی در کاربریهای چمنزار ،مرتع و اراضی کشاورزی با تناوبهای
زراعی گندم – آیش و گندم – نخود در ایستگاه تحقیقاتی سارال استان کردستان است .مدل با استفاده از دادههای
اندازهگیری شده در سالهای ( 1389مرتع و چمنزار) و ( 1394اراضی کشاورزی) و دادههای آبوهوای محلی
پارامتریابی و با مطابقت دادههای خروجی مدل با دادههای مشاهدهشده واسنجی گردید .مدل تغییرات ذخایر کربن
آلی خاک را در سناریوهای مختلف کوددهی و تغییر اقلیم بهخوبی پیشبینی کرد بهطوریکه میانگین جذر مربعات
خطا  8/92درصد و راندمان مدلسازی  0/74محاسبه شد .نتایج شبیهسازی نشان داد تغییرات اقلیمی در کاربریهای
موردمطالعه موجب کاهش مقادیر ذخایر کربن آلی خاک در مقایسه با سناریو حفظ وضعیت کنونی تا سال 2100
میالدی خواهد شد .عملیات کوددهی با کود دامی (سناریو  )3بهترین سناریو و کاربری چمنزار پس از اعمال این
سناریو با  59/83تن در هکتار ذخیره کربن آلی خاک تا  2100بهعنوان بهترین کاربری در مقادیر ترسیب کربن بود.
بیشترین مقدار نرخ ذخیره کربن آلی و تغییرات ترسیب کربن آلی طی  80سال آینده در کاربری مرتع به ترتیب با
 32/9درصد و  0/16تن در هکتار (سناریو  )3و کمترین در اراضی کشاورزی با تناوب زراعی گندم – آیش به ترتیب
با  -32درصد و  -0/11تن در هکتار (سناریو  )2برآورد شد.

استناد :شهسواری ،پوریا؛ دالور ،محمد امیر؛ کرمی ،پرویز؛ نبیالهی ،کمال ( .)1401شبیهسازی پویایی کربن آلی خاک با استفاده از مدل  RothCدر کاربریهای مختلف
اراضی ایستگاه تحقیقاتی سارال استان کردستان .مجله تحقیقات آب و خاک ایران.971-992 ،)5( 53 ،
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مقدمه
در حدود  100سال پیش مطرح گردید ،اما بررسی اثرات زیستمحیطی و تأثیرات آن بر تغییر اقلیم جهانی در
پدیده گرمایش
اوایل دهه  1990میالدی در دستور کار سازمانهای جهانی محیطزیست قرار گرفت .جامعه جهانی در یازدهم دسامبر  1997میالدی در
کیوتوی ژاپن پروتکلی را تائید کردند که مطابق آن اعضاء موظف شدند اقدامهای اساسی برای کاهش گازهای گلخانهای انجام دهند ( Lal,
 .)2001ایران این پروتکل را در سال  2005میالدی بهطور رسمی پذیرفت .افزایش نگرانیها در زمینه گرمایش جهانی و تغییر اقلیم موجب
شده که به خاک و قابلیت آن در ترسیب کربن در سالهای اخیر توجه ویژهای شود ( .)Waters et al., 2016کل مقدار کربن آلی موجود
در خاکها ،تقریباً دو برابر موجودی کربن اتمسفر است؛ ازاینرو تغییر در کربن خاک اثرات قابلتوجهی بر تغییر اقلیم برجای میگذارد
( .)Mondinia et al., 2012عوامل مختلفی از جمله شرایط آب و هوایی ،ویژگیهای خاک ،ترکیب شیمیایی بقایای گیاهی و قابلیت
دسترسی مواد آلی بر دینامیک و سرعت تجزیه کربن آلی خاک تأثیر گذارند ( ،)Baldock, 2007از طرفی کاربری اراضی و شیوههای
مختلف مدیریتی نقش مهمی در تثبیت و یا کاهش کربن موجود در اتمسفر ایفا میکنند ( Lal, 2001; Bayer et al., 2006; Falloon
.)et al., 2007
مراتع و چمنزارها به دلیل گسترش زیاد و توانایی باال در ذخیره کربن ،پتانسیل بسیار باالیی در ترسیب دیاکسید کربن اتمسفر در
خاک و کاهش اثرات گرمایش جهانی دارند (.)Cui et al., 2005; Derner and Schuman, 2007; Mcsherry and Ritchie, 2013
مراتع بهعنوان یکی از مهمترین کاربریهای سطح کره زمین مساحتی بالغ بر  50درصد از سطح خشکیهای کره زمین را پوشانده و توانایی
ذخیره  30درصد از کربن آلی خاکهای جهان را دارا هستند .این نوع کاربری در مقیاس جهانی ساالنه حدود  500میلیارد تن دیاکسید
کربن اتمسفر را ذخیره میکند ( .)Derner and Schuman, 2007کاربری چمنزار نیز نقش مهمی در چرخه کربن دارد و حدود  200تا
 420میلیارد تن کربن را در کره زمین ذخیره میکند .مقدار کربن موجود در کاربری چمنزار تقریباً معادل کربن موجود در جنگلها و در
حدود  70تن در هکتار است (.)Trumbmore et al., 1995
مراتع و چمنزارها به دلیل افزایش تقاضای بشر برای تولید غذا و افزایش رشد جمعیت تحت تأثیر فعالیتهای جدی تغییرات کاربری
زمین قرار دارند بهطوریکه تبدیل این عرصههای طبیعی به اراضی کشاورزی و استفاده از روش سنتی آمادهسازی زمین در این مناطق
منجر به کاهش  50تا  70درصدی متوسط جهانی کربن آلی خاک شده است ( .)Guo and Gifford, 2002برآوردها نشان داده که در طی
قرن گذشته تغییرات کاربری زمین و اجرای عملیات کشت و کار در حدود  42تا  78گیگا 2تن کربن از خاک به اتمسفر آزادشده است
(.)Paustian et al., 2016
محاسبه و تخمین خروجی گازهای گلخانهای ناشی از چرخه کربن و تأثیرات آنها بر گرمایش کره زمین نیازمند انجام مطالعات
طوالنیمدت است و کاربرد مدلهای شبیهسازی کربن برای مطالعه این فرآیندها یکی از ابزارهای مناسب است .مدلهای شبیهسازی
ابزارهای بسیار کارآمدی هستند که برای دستیابی به درک بهتری از ارتباط و اثرات متقابل بین اعمال مدیریتهای مختلف و تأثیر آنها بر
روی تغییرات کربن آلی خاک برای پیشبینی تغییرات انتشار کربن دیاکسید خاک به جوّ اطالعات مفید و مناسبی را برای تصمیمگیری
برنامهریزان فراهم میسازند ( .)Bleuler et al., 2017مدل  RothCیکی از پرکاربردترین مدلها برای دستیابی به این اهداف است
( .)Coleman and Jenkinson, 1996این مدل در مطالعات مربوط به کربن آلی خاک در رتامستد 3انگلستان با انجام آزمایشهای مزرعه
ای طوالنیمدت طراحی و سپس در شرایط مختلف اقلیمی و تنوع وسیعی خاکها در غرب و مرکز اروپا مورد مطالعه قرار گرفته است ( Guo
 .)et al., 2007مدل  RothCبه دلیل سادگی در نصب و اجرای مدل و همچنین کم بودن و در دسترس بودن ورودیهای مورد نیاز برای
اجرا موردتوجه بسیاری از محققین قرار گرفته است ( .)Yao et al., 2017محققان مختلفی موفقیت کاربرد این مدل را برای برآورد مقادیر
کربن آلی در شرایط مختلف آب و هوایی ،سناریوهای متعدد هدر رفت کربن آلی و انتشار گازهای گلخانهای و مدیریتهای متنوع کشاورزی
در دورههای مختلف زمانی با پوششهای گیاهی مختلف به اثبات رساندهاند ( Zimmermann et al., 2007; Barančíková et al.,
گلخانهای1

;2010; Li Liu et al., 2011; Farina et al., 2013; Soleimani et al., 2017; Herbst et al., 2018; Azad and Afzali, 2019
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 .)Romanenkov et al., 2019; He et al., 2021مدل  RothCبرای پیشبینی روند تغییرات کربن آلی خاک در واکنش به تغییرات آب
و هوایی در مراتع جنوب ایرلند استفاده شده و نتیجه گرفته شد که در پاسخ به درجه حرارت باالتر ،تابستانهای خشکتر و زمستانهای
مرطوبتر مدل  RothCکاهش کربن آلی خاک را در مراتع با دقت قابل قبولی پیشبینی کرده است (Dechow et .)Xu et al., 2011
 )2019( al.کاربرد مدل  RothCرا بهعنوان یک ابزار پیشآگهی برای پیشبینی روند کربن آلی خاک در پاسخ به شیوههای مدیریتی در
اراضی قابلکشت مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که سهم نسبی ریشهها از ورودی کربن آلی به خاک بیشتر از بقایای گیاهی
سطح زمین است .در تحقیق دیگری ارزیابی اثرات سناریوهای تغییر اقلیم و مدیریت زمین بر ذخایر کربن آلی خاک تا پایان قرن  21در
مناطق آالجه 1و آزبو 2در شمال اتیوپی با مدل  RothCاستفاده شد و گزارش شد که تغییرات آب و هوایی موجب کاهش مقدار ورودی
کربن آلی به خاک شده و مدیریت استفاده بهینه از کودهای دامی و شیمیایی راهکار اصلی جهت حفظ بهرهوری خاک و دستیابی به امنیت
غذایی پایدار در شرایط تغییر اقلیم در این منطقه است (.)Mesfin et al., 2021
شبیهسازی پویایی کربن آلی در منطقه سارال کردستان با استفاده از مدل  RothCدر مدیریتهای چمنزار ،مراتع و اراضی زراعی
نهتنها برای تصمیمگیرندگان و برنامهریزان در مقیاس محلی حائز اهمیت است ،بلکه میتواند بهعنوان یک منطقه شاخص برای تعمیم
نتایج به سایر مناطق مشابه کشور نیز موردتوجه قرار گیرد .اهداف این تحقیق عبارت هستند از :واسنجی و اعتبارسنجی کاربرد مدل RothC
برای برآورد ذخایر کربن آلی خاک در مدیریتهای مختلف اراضی منطقه سارال کردستان ،پیشبینی و مطالعه پویایی کربن آلی خاک در
بازه زمانی طوالنیمدت تحت تأثیر مدیریتهای مختلف و ارزیابی اثرات سناریوی تغییرات آب و هوایی بر ذخایر کربن آلی خاک با استفاده
از مدل .RothC
مواد و روشها
مشخصات عمومی منطقه موردمطالعه

منطقه سارال استان کردستان در محدوده جغرافیایی ' 35° 32تا ' 35° 53عرض شمالی و ' 48° 34تا ' 48° 58طول شرقی واقعشده است
(شکل  .)1این منطقه با مساحت  239هکتار از نظر آب و هوایی دارای زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل است و بر اساس طبقهبندی
اقلیمی کوپن 3جزو مناطق نیمهاستپی سرد محسوب میگردد .ارتفاع منطقه از سطح دریا  2100متر است .بر اساس دادههای بلندمدت
ایستگاه هواشناسی کلیماتولوژی مستقر درون ایستگاه تحقیقاتی سارال متوسط بارندگی ساالنه  330میلیمتر ،میانگین حداکثر درجه حرارت
 28/9درجه سلسیوس در مرداد ماه و میانگین حداقل درجه حرارت  -6/3درجه سلسیوس در بهمن ماه و میانگین درجه حرارت سالیانه
 10/7درجه سلسیوس گزارش شده است ( .)Rouhi et al., 2016بر اساس اطالعات نقشه خاک در مقیاس تفصیلی خاکهای غالب در
این منطقه شامل خاکهای مالیسول با گسترش  70درصد ،اینسپتیسول با گسترش  20درصد و انتیسول با گسترش  10در صد است
( .)Amari and Kashmiri, 1991خاکهای رده مالیسول این منطقه بر اساس سامانه ردهبندی جامع خاک آمریکایی ( Soil Survey
 )Staff, 2014در تحت گروههای تیپیک هاپلوزرولز ،4تیپیک کلسیزرولز 5و فلوواکونتیک اندواکولز 6طبقهبندیشده است .ترکیب پوشش
گیاهی و کاربریهای اراضی در ایستگاه تحقیقاتی سارال شامل  53/6درصد مرتع 2/6 ،درصد چمنزار 41 ،درصد اراضی کشاورزی (35/2
درصد کاربری زراعی با تناوب گندم  -آیش و  5/8درصد کاربری زراعی با تناوب گندم  -نخود) و  2/8درصد باقیمانده نیز شامل اراضی
جنگلی ،سایت اداری و اراضی متفرقه است (شکل  .)1انواع مدیریتها ،در صد مساحت و نوع گونههای گیاهی غالب در ایستگاه تحقیقاتی
سارال در جدول  1ارائه شده است (.)AREEO, 2016

1

Alaje
Azebo
3
Köppen
4
Typic Haploxerolls
5
Typic Calcixerolls
6
Fluvaquentic Endoaquolls
2
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(علمی  -پژوهشی)

شکل  -1موقعیت منطقه موردمطالعه و نقاط نمونهبرداری در ایستگاه تحقیقاتی سارال
جدول  -1مدیریتها ،مساحت ،ارقام موجود و نوع گونههای گیاهی غالب در ایستگاه تحقیقاتی سارال
مساحت

مرجع

ارقام استفاده شده و گونههای گیاهی غالب

()Karami, 2010

Carthamus oxyacantha, Festuca ovina, Bromus tomentellus Boiss, Phlomis
olivieri Benth, Papaver Sp, Eryngium thyrsoideum Boiss, Ferula haussknechtii
H. Wolff ex Rech, Myosotis lithospermifolia Hornem, Prangos ferulacea.

128

Carex stenophylla, Eleocharis uniglumis, Juncus gerardii, Ranunculus sericeus,
Dactylorhiza fuchsii, Trifolium repens, Graminas, Agropyron trichophorum,
Agropyron intermedium

6

باران و اوحدی

84

آزکان ،عادل و منصوری

14

(هکتار)

نوع مدیریت
مرتع

چمنزار
( Yazdanparast,

)2008

زراعت گندم (دیم)
( Rouhi et al.,

)2016

زراعت نخود (دیم)
( Rouhi et al.,

)2016

کاربریهای مرتع و چمنزار از سال  1369شمسی ( 1990میالدی) تاکنون در شرایط قرق بوده و کاربریهای کشاورزی به ترتیب
در وضعیت تناوب کشت گندم – آیش و تناوب کشت گندم  -نخود (دو ساله) دیم قرار دارد .بر اساس اطالعات موجود در ایستگاه تحقیقاتی

 976تحقیقات آب و خاک ایران ،دوره  ،53شماره  ،5مرداد ( 1401علمی  -پژوهشی)

سارال ،تفسیر قدیمیترین عکسهای هوایی منطقه (سالهای  1958و  1971میالدی) و جمعآوری اطالعات از افراد مسن و ساکنین
منطقه (شش مورد) اراضی موجود در ایستگاه در ابتدای تأسیس دارای کاربری مرتع و چمنزار بکر بوده است و بخشهایی از آنها در سال
 1342مصادف با اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور تغییر کاربری یافته و به اراضی زراعی تبدیل شده است (.)Karami, 2010
از جمله دالیل انتخاب ایستگاه تحقیقاتی سارال برای انجام این پژوهش میتوان به مواردی از قبیل تنوع نوع خاک و پوشش گیاهی در
منطقه اشاره کرد که نماینده مناسبی برای اراضی وسیعی از منطقه سارال در استان کردستان است .ایستگاه تحقیقاتی سارال دارای چندین
دوره زمانی اندازهگیری کربن آلی همراه با تکرارهای اندازهگیری است که بهمنظور بررسی تغییرات زمانی ذخایر کربن آلی خاک اهمیت
بسیار زیادی دارد و در نهایت این منطقه دارای مدیریتها و کاربریهای مختلفی است که در استان کردستان غالب است.
نمونهبرداری و تجزیههای آزمایشگاهی

نمونهبرداری از خاکهای منطقه طی دو سال متوالی (تیر ماه سالهای  1397و  )1398به روش نمونهبرداری تصادفی انجام گرفت.
محلهای نمونهبرداری بر اساس نتایج مطالعات خاکشناسی تفصیلی ایستگاه تحقیقاتی سارال ( )Amari and Kashmiri, 1991در رده
خاک مالیسول در چهار کاربری چمنزار ،مرتع ،اراضی زراعی با تناوب گندم  -آیش و اراضی زراعی تناوب گندم  -نخود انتخاب شدند.
نمونهبرداری از خاک از دو عمق صفر تا  20سانتیمتر و  20تا  30سانتیمتری در پنج تکرار انجام شد .در مجموع تعداد  80نمونه خاک
دستخورده و دستنخورده (با استفاده از سیلندر) جمعآوری گردید .نمونههای خاک جمعآوری ابتدا هوا خشکشده و بقایای گیاهی شامل
ریشه گیاهان و سایر بقایای قابلمشاهده از نمونههای خاک حذف شدند .نمونهها از الک دو میلیمتری عبور دادهشده و برای انجام
آزمایشهای بعدی به آزمایشگاه منتقل شدند .کربن آلی خاک با روش والکیبلک ( ،)Walkley and Black, 1934کربنات کلسیم معادل
با روش تیتراسیون ( ،)Nelson, 1982درصد اندازه ذرات خاک به روش هیدرومتری ( ،)Bouyoucos, 1962واکنش خاک و قابلیت هدایت
الکتریکی ( )Carter and Gregorich, 2007و جرم مخصوص ظاهری خاک با روش سیلندر ( )Blake and Hartge, 1986اندازهگیری
شدند .ذخیره کربن آلی برای اعماق صفر تا  20سانتیمتر و  20تا  30سانتیمتر و نرخ ذخیره کربن آلی خاک و تغییرات ترسیب کربن آلی
خاک بین سالهای  2020تا  2100با استفاده از روابط ( )2( ،)1و ( )3محاسبه شدند:
SOC Stocks = %OC ×H × BD
رابطه )1
رابطه )2
رابطه )3

SOC2100−SOC2020
SOC2020

×SOC rate = 100

SOC2100−SOC2020
80

= ΔSOCs

در این رابطه :OCکربن آلی خاک (درصد) :H ،عمق خاک (سانتیمتر) و  :BDجرم مخصوص ظاهری خاک (گرم بر سانتیمتر
مکعب) است SOC2020 .و  SOC2100به ترتیب ذخیره کربن آلی (تن در هکتار) در سالهای  2020و  2100میالدی است.
ساختار مدل RothC

مدل  RothCمقادیر کربن آلی خاک را در خاکهای هوازی (غیراشباع) با استفاده از اطالعات مربوط به نوع خاک ،پوشش گیاهی،
مقادیر دما و رطوبت شبیهسازی میکند .این مدل از یک پایه زمانی ماهانه برای محاسبه کل کربن خاک و بیوماس میکروبی در مقیاس
زمانی یک تا  100ساله استفاده میکند ( .)Coleman and Jenkinson, 1996در این مدل ،کربن آلی خاک به چهار جزء فعال و یک جزء
کوچک غیرفعال تقسیمبندی میشود .اجزای فعال شامل مواد گیاهی تجزیهپذیر ،1مواد گیاهی مقاوم ،2زیستتوده میکروبی 3و مواد آلی
هوموسیشده 4است .جزء غیرفعال (پایدار) نیز نسبتی از مواد آلی است که از نظر بیولوژیکی فعال نبوده و سن رادیو کربنی آن بیش از 50000
سال است ،بنابراین این جزء در چرخه کربن شرکت ندارد (شکل  .)2در این مدل همچنین سرعت تجزیه مواد آلی توسط عوامل دما ،رطوبت
خاک و درصد پوشش گیاهی کنترل میگردد (.)Barančíková et al., 2010

1

Decomposable plant materials, DPM
Resistant plant materials, RPM
3
Microbial biomass, BIO
4
Humified organic matters, HUM
2

(علمی  -پژوهشی)
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شکل  -2محیط مدل  RothCو ساختارهای زیرمجموعه آن ()Dechow et al. 2019

میزان کاهش مقادیر کربن آلی (تن در هکتار) در مدل  RothCدر پایان هر ماه از رابطه ( )4محاسبه شد.
Yt = Y×e-abckt
رابطه )4
در این رابطه  aضریب تصحیح برای دما b ،ضریب تصحیح برای رطوبت c ،ضریب تصحیح برای پوشش خاک k ،ثابت سرعت
تجزیه ساالنه برای جزء فعال موردنظر t ،معادل یک ماه و ) Y×(1-e-abcktمقدار مواد آلی است که در طی یک ماه تجزیه میشود
(.)Coleman and Jenkinson, 1996
ورودیهای مدل RothC

ورودیهای مدل  RothCشامل مجموعهای از دادههای اقلیمی ،دادههای خاک و دادههای مدیریت زمین است (جدول  .)2دادههای
اقلیمی شامل بارندگی ماهانه ،میانگین ماهانه دمای هوا و تبخیر ماهانه است ( .)Coleman and Jenkinson, 1996دادههای اقلیمی بر
اساس اطالعات اقلیمی در بازه زمانی  15ساله ( 1383تا  )1398مربوط به ایستگاه هواشناسی کلیماتولوژی ایستگاه تحقیقاتی سارال محاسبه
و وارد مدل شدند .دادههای خاک و مدیریت زمین شامل مقدار رس خاک ،ذخیره کربن آلی در شرایط ابتدایی خاک ،1عمق خاک ،دادههای
مدیریتی شامل وضعیت پوشش خاک در هر ماه (آیا دارای پوشش گیاهی است یا خیر) ،مقدار بقایای گیاهی واردشده به خاک 2در هر ماه،
مقدار کودهای استفادهشده در هر ماه ،ماده آلی پایدار ،3فاکتور کیفیت بقایای گیاهی ،نسبت مواد گیاهی مقاوم/مواد گیاهی تجزیهپذیر ،میزان
کربن آلی در مخازن مواد آلی هوموسی شده ،زیستتوده میکروبی ،مواد گیاهی مقاوم و مواد گیاهی تجزیهپذیر است .مقدار رس خاک،
عمق خاک ،وضعیت پوشش خاک در هر ماه ،مقدار کربن ورودی از بقایای گیاهی به خاک در هر ماه و مقدار کربن ورودی از کود استفادهشده
در هرماه از طریق فایل مدیریت زمین وارد مدل شدند .میزان ماده آلی پایدار ،نسبت مواد گیاهی مقاوم/مواد گیاهی تجزیهپذیر و مقدار
کربن آلی در مخازن مختلف نیز در فایل سناریو وارد شدند .مدل  RothCبرای اجرا در دو حالت  Forwardو  Inverseطراحی شده است.
در حالت  Forwardبا دانستن میزان کربن ورودی از گیاه به خاک ،تغییرات ذخایر کربن آلی خاک محاسبه میشود و در حالت Inverse
میزان کربن ورودی از گیاه به خاک مشخص نیست و مدل بر مبنای دادههای ذخیره کربن آلی خاک در منطقه ،دادههای هواشناسی و نوع
پوشش گیاهی ،میزان کربن ورودی از گیاه به خاک را در هر ماه محاسبه میکند .در این تحقیق میزان کربن ورودی از گیاه به خاک در هر
ماه با استفاده از حالت  Inverseمحاسبه گردید .مقدار ماده آلی پایدار برای عمق مشخصی از خاک سطحی از طریق رابطه ( )5محاسبه
شد (.)Falloon et al., 1998; Falloon and Smith, 2002

1 Initial soil organic carbon
2 Plant residues
3 Inert organic matter, IOM
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IOM = 0.049 𝑇𝑂𝐶1.139

رابطه )5
در این رابطه 𝐶𝑂𝑇 کل کربن آلی خاک برحسب تن در هکتار است.
فاکتور کیفیت بقایای گیاهی (مواد گیاهی مقاوم/مواد گیاهی تجزیهپذیر) نشاندهنده نرخ تجزیه مواد گیاهی است و از روش
دومرحلهای هیدرولیز اسید با استفاده از سولفوریکاسید اندازهگیری شد ( )Shirato and Yokozawa, 2006لکن برای تعیین این فاکتور
بهطورمعمول از راهنمای مدل برای پوششهای گیاهی مختلف استفاده میشود ( Francaviglia et al., 2017; Soleimani et al.,
 .)2017; Herbst et al., 2018پیشفرض مدل برای این پارامتر در مراتع بهبودیافته  -محصوالت کشاورزی ،مراتع طبیعی  -خارستان
ها و درختچهزارهای حارهای  -درختان خزانکننده به ترتیب  0/67 ،1/44و  0/25است که از طریق فایل سناریو و با توجه به نوع پوشش
گیاهی موردمطالعه وارد مدل میشود .دادههای مخازن مختلف کربن آلی خاک را میتوان توسط مدل و از طریق شبیهسازی یک دوره
تعادل  10000ساله تحت پوشش گیاهی بومی به دست آورد (.)Bleuler et al., 2017; Jebari et al., 2018
جدول  -2دادههای ورودی مدل  RothCو مقایسه میانگینها بر اساس آزمون دانکن
مدیریت اراضی
نوع داده

ویژگی

اطالعات هواشناسی
(دادههای هواشناسی  15ساله
ایستگاه سارال)

بارش کل (میلیمتر)
میانگین درجه حرارت ساالنه (سلسیوس)

330
10/07

تبخیر (میلیمتر)

1509

اطالعات خاک
(نتایج اندازهگیریهای مطالعه
حاضر)

330
10/07
1509

330
10/07

330
10/07

1509

1509

C

b

a

b

مقدار رس (درصد)

18/50

55

جرم مخصوص ظاهری خاک
(گرم بر سانتیمتر مکعب)

1/09c

1/12b

1/25a

1/24a

20

20

20

20

50/62a

32/12b

28/87b

29/16b

4/25

2/792

2/25

2/41

2/23

2/03

1/09

1/11

1/44

1/44

1/44

1/44

1/48

1/48

1/48

1/48

شش ماه از سال

شش ماه از
سال

چهار ماه از سال

چهار ماه از سال

وضعیت پوشش خاک
(بدون واحد)
*برآورد

آیش

نخود

چمنزار

مرتع

26/50

عمق خاک (سانتیمتر)
مقادیر اولیه کربن آلی
(تن در هکتار)
*ماده آلی پایدار
(تن در هکتار)
*کربن ورودی از الشبرگ به خاک
(تن در هکتار)
نسبت ( DPM/RPMبدون واحد)
کربن ورودی به خاک از طریق کود (چهار سال
یکبار سناریوهای  3و ( )4تن در هکتار)

اطالعات مدیریتی (برآورد شده
توسط مدل)

تناوب گندم–

تناوب گندم–

24

شده توسط مدل با روش پیشبینی معکوس و با استفاده از حالت Inverse

سناریوهای مدیریتی مطالعهشده

بر اساس پیشبینیهای انجامشده ،کشور ایران و بهویژه استان کردستان در شرایط تغییر اقلیم با افزایش درجه حرارت و کاهش مقدار
بارندگی مواجه خواهد شد ( .)Khaleghi et al., 2015نتایج تغییرات اقلیمی با استفاده از مدل گردش عمومی و از طریق خروجی ریزمقیاس
گردانی آماری میزان تغییرات دمای هوا و بارش ساالنه را برای سه استان کردستان ،کرمانشاه و همدان تا سال  2100میالدی پیشبینی و
بر اساس این نتایج تا پایان قرن  21میالدی متوسط دمای هوا استان کردستان  4/4درجه سلسیوس افزایش و میزان بارش ساالنه 7/7
درصد کاهش مییابد ( .)Zohrevandi et al., 2020در شرایط تغییر اقلیم یکی از راهکارهای اصالح وضعیت خاک از منظر افزایش ذخیره
کربن آلی خاک ،بهبود حاصلخیزی خاک ،افزایش راندمان و بازدهی تولید محصوالت و کوددهی با استفاده از کودهای حیوانی است
( .)Kennedy, 2004; Jangid et al., 2008در این تحقیق با استفاده از نتایج  )2020( Zohrevandi et al.و با توجه به نقش اثرگذار
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(علمی  -پژوهشی)

عملیات کوددهی با کودهای حیوانی بر شاخصهای کیفیت خاک ،وضعیت ترسیب کربن در شرایط وقوع تغییر اقلیم در منطقه موردمطالعه
و کوددهی با کود دامی ارزیابی شد .جدول  3سناریوهای در نظر گرفتهشده برای مدیریت چمنزار ،مرتع ،اراضی کشاورزی با تناوب زراعی
گندم  -آیش و گندم  -نخود رانشان میدهد.
جدول  -3سناریوهای مورد بررسی برای مدیریتهای چمنزار ،مرتع ،اراضی کشاورزی با تناوب زراعی گندم  -آیش و تناوب گندم – نخود
سناریوها

بازه زمانی (سال میالدی)
1990 -2019

1
2
3

2020 -2100
2020 -2100
2020 -2100

4

2020 -2100

مدیریت
شرایط کنونی (کاربری مرتع و چمنزار در وضعیت قرق و کاربری اراضی کشاورزی با دو نوع تناوب زراعی
کاشت گندم – آیش و کاشت گندم – کاشت نخود دوساله)
حفظ وضعیت کنونی (بدون تغییر اقلیم)
اعمال تغییر اقلیم با افزایش  4/4درجه سلسیوس متوسط دمای هوا و کاهش  7/7درصدی میزان بارش*
کود دهی با کود دامی سه تن در هکتار هر چهار سال یکبار (بدون تغییر اقلیم)
تغییر اقلیم با افزایش  4/4درجه سلسیوس متوسط دمای هوا و کاهش  7/7درصدی میزان بارش و کود دهی
با کود دامی سه تن در هکتار هر چهار سال یکبار*

*برای برآورد تبخیر از نرمافزار محاسبهگر تبخیر و تعرق دیلیت 1که توسط دانشگاه کرانفیلد انگلستان طراحی و توسعه یافته است ،استفاده شد
(فراستی و کریمی.)1392 ،

واسنجی مدل

(کالیبراسیون)2

یکی از بخشهای اساسی مطالعات مدلسازی است که هدف آن بهبود همبستگی بین دادههای اندازهگیری شده
واسنجی
و دادههای شبیهسازیشده با تنظیم پارامترهای داخلی مدل است ( .)Chaves et al., 2015برای واسنجی مدل  RothCاز متغیر خروجی
کل کربن آلی در هنگام ترسیم نمودار و تعیین فاکتور  y-axisبرای شبیهسازی ذخیره کربن آلی خاک در مدیریتهای مختلف چمنزار،
مرتع ،اراضی کشاورزی با تناوب زراعی گندم  -آیش و گندم  -نخود استفاده شد .ازآنجاکه برای واسنجی مدل  RothCحداقل به یک دوره
اندازهگیری ذخیره کربن آلی خاک نیاز است ( )Barančíková et al., 2010برای پوششهای مرتع و چمنزار از نتایج مطالعه ()2010
 Karamiو برای اراضی کشاورزی با تناوب زراعی گندم  -آیش و گندم  -نخود از نتایج اطالعات پروژه امنیت غذایی ایکاردا استفاده شد
( .)Rouhi et al., 2016در این پژوهش برای واسنجی مدل از پارامتر کربن ورودی از طریق بقایا که یکی از پارامترهای مهم در کالیبراسیون
این مدل است ،استفاده شد ( .)Guo et al., 2007برای این منظور در ابتدای شبیهسازی ،مقادیر این پارامتر در بخش ورودیهای مدل به
نحوی تغییر داده شد تا مقادیر کل کربن شبیهسازیشده توسط مدل ،با مقادیر اندازهگیری شده در مطالعات ) Karami (2010و Rouhi
) et al. (2016برابر گردد.
اعتبار سنجی مدل

برای اعتبارسنجی مدل ،مقادیر ذخیره کربن آلی خاک شبیهسازیشده توسط مدل  RothCبا مجموعهای از دادههای اندازهگیری شده در
چهار نوع مدیریت چمنزار ،مرتع ،اراضی کشاورزی با تناوب زراعی گندم  -آیش و گندم  -نخود در سالهای  1397و  1398و نتایج مطالعات
) Amari and Kashmiri (1991و ) Nabiollahi (2005انجام شد .برای اعتبارسنجی و ارزیابی عملکرد مدل از متغیر خروجی کل
کربن آلی استفاده شد ( .)Romanenkov et al., 2019برای مقایسه دادهها از شاخصهای آماری ضریب تبیین( 3رابطه  ،)6ضریب
همبستگی پیرسون( 4رابطه  ،)7جذر میانگین مربعات خطا( 5رابطه  )8و راندمان مدلسازی( 6رابطه  )9و برای مقایسه انحراف مقادیر
شبیهسازیشده از مشاهدهشده از نتایج رگرسیون خطی استفاده شد.
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1 DAILYET
2 Calibration
3 R-squared correlation, R2
4 Correlation coefficient, r
5 Root mean square error, RMSE
6 Mean error, ME
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در این روابط  Oiمقادیر مشاهدهشده Si ،مقادیر شبیهسازیشده̅ ،
 Oمیانگین مقادیر مشاهدهشده و  Sمیانگین مقادیر شبیهسازی است
كليه محاسبات و تجزيه و تحليلهاي آماري اعم از اختالف معنیداري ،مقايسه ميانگينها بين كاربريهاي مورد مطالعه،
مقايسه دادههاي شبيهسازيشده و مشاهدهشده ،مقايسه دادههاي شبيهسازيشده در كاربري مورد مطالعه بهوسيله نرمافزارهاي
 SPSSو  EXCELانجام شد.

نتایج و بحث
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک

نتایج اندازهگیریهای آزمایشگاهی نمونههای خاک در کاربریهای مختلف (جدول  )4نشان داد که در عمق صفر تا  20سانتیمتری واکنش
خاک از  7/2تا  ،7/6وزن مخصوص ظاهری از  1/06تا  1/25گرم بر سانتیمتر مکعب و کربنات کلسیم معادل خاک از  4/13تا 11/56
درصد متغیر است .نتایج اندازهگیری ویژگیهای مختلف در عمق  20تا  30سانتیمتری نشان داد که واکنش خاک از  7/6تا  ،7/9وزن
مخصوص ظاهری از  1/14تا  1/30گرم بر سانتیمتر مکعب و کربنات کلسیم معادل خاک از  4/89تا  20/66درصد متغیر است .بافت خاک
در هر دو عمق تغییرات کمی داشت و کالسهای بافت خاک شامل کالسهای بافتی لوم رسی شنی ( )Sandy Clay Loamو لوم رسی
( )Clay Loamاست .بر اساس نتایج جرم مخصوص ظاهری اندازهگیری شده در عمق صفر تا  20سانتیمتری در کاربری چمنزار در
سالهای  1397و  1398به ترتیب با  1/09و  1/12گرم بر سانتیمتر مکعب کمترین و در کاربری اراضی کشاورزی با تناوب زراعی گندم
– آیش در سال  1397با  1/25گرم بر سانتیمتر مکعب و در کاربری اراضی کشاورزی با تناوب زراعی گندم – نخود در سال  1398با
 1/24گرم بر سانتیمتر مکعب بیشترین مقادیر را دارند .جرم مخصوص ظاهری خاک در عمق صفر تا  20سانتیمتری در کاربریهای
چمنزار و مراتع اختالف اندکی با هم داشته و کمتر از کاربریهای اراضی زراعی اندازهگیری شدند .در عمق  20تا  30سانتیمتری خاک،
جرم مخصوص ظاهری اندازهگیری شده در کاربری مرتع با  1/14گرم بر سانتیمتر مکعب کمترین و در کاربری چمنزار با  1/30گرم بر
سانتیمتر مکعب بیشترین مقدار را داشتند .جرم مخصوص ظاهری در کلیه کاربریهای موردمطالعه از سطح به عمق خاک افزایش یافت
که بیشترین آن مربوط به کاربری چمنزار با افزایش  19درصدی در سال  1397و  16درصدی در سال  1398بود .طی پژوهشی بر روی
کاربریهای مرتع ،زراعت دیم و آبی در مناطق نیمهخشک ایران ،میزان جرم مخصوص ظاهری خاک در مزارع تحت کشت و کار باالتر از
مراتع گزارش شد (.)Ayoubi et al., 2018
مقدار کربنات کلسیم معادل خاک در هر چهار کاربری از سطح به عمق خاک افزایش نشان داد .این افزایش در کاربری اراضی
کشاورزی با تناوب زراعی گندم – نخود به میزان  74درصد در سال  1397و  94درصد در سال  1398بیشتر از سایر کاربریها اندازهگیری
شد .کمترین مقدار کربنات کلسیم معادل اندازهگیری شده در عمق صفر تا  20سانتیمتری خاک در سالهای  1397و  1398به ترتیب
 4/31و  4/13درصد مربوط به کاربری مرتع و بیشترین مقدار آن با  20/12درصد در سال  1397و  20/66درصد در سال  1398مربوط به
کاربری اراضی کشاورزی با تناوب زراعی گندم – نخود است (جدول  .)4اختالف بین مقادیر کربنات کلسیم معادل موجود در کاربریهای
موردمطالعه احتماالً به دلیل میزان آبشویی و عملیات برگرداندن خاک در کاربریهای کشاورزی است .شیب ،بافت خاک ،آبشویی در اثر
باران و عملیات آبیاری بر تجمع کربنات کلسیم معادل در الیههای زیرین خاک تأثیر مستقیم دارد ( Presley et al., 2004; Badí et al.,
 .)2013; Tan et al., 2014; Wilford et al., 2015نتایج بهدستآمده در خصوص بیشتر بودن کربنات کلسیم معادل در کاربریهای
کشاورزی نسبت به مرتع و جنگل با نتایج سایر محققان مطابقت دارد ( .)Celik, 2005; Riahi et al., 2015نتایج این پژوهش نشان داد
که واکنش خاک در عمق صفر تا  20در سالهای  1397و  1398در اراضی کشاورزی ( 7/5و  )7/6بیشتر از کاربریهای چمنزار و مرتع
( 7/2و  )7/3بود .زمینهای کشاورزی نسبت به زمینهای بکر همچون مراتع و چمنزارها واکنش خاک باالتری دارند ( Lizaga et al.,
ال یکی از دالیل باال بودن واکنش خاک در کاربریهای زراعی نسبت به مرتع و چمنزار کمبود مواد آلی در این کاربریها
 .)2019احتما ً

شهسواری و همکاران :شبیهسازی پویایی کربن آلی خاک با استفاده 981 ...

(علمی  -پژوهشی)

است ،پژوهشها نشان میدهند که تجزیه مواد آلی توسط ریز جانداران خاک سبب رهاسازی اسیدهای آلی و کاهش واکنش خاک میشود
و در اراضی کشاورزی به دلیل کمبود احتمالی مواد آلی تولید و اثر این اسیدهای آلی در کاهش واکنش خاک چشمگیر نیست
( .)Mehmandoost et al., 2018از دیگر علل افزایش واکنش خاک در اراضی زراعی میتوان به باال آمدن مواد آهکی از الیههای زیرین
خاک به الیههای سطحی در اثر عملیات خاکورزی ( )Ajmi et al., 2020و همچنین فعالیتهای مدیریتی از جمله کوددهی ( Geissen
 )et al., 2009اشاره کرد.
برخالف کربناتها ،کربن آلی بیشتر در الیههای سطحی تجمع مییابند و با افزایش عمق خاک مقادیر آن کاهش مییابد .ذخایر
کربن آلی خاک از سطح به عمق خاک روند نزولی داشت بهطوریکه کربن آلی موجود در خاک تحت کاربری چمنزار در سال  1397از
عمق صفر تا  20سانتیمتری و از عمق  20تا  30سانتیمتری به میزان  69/61درصد و در سال  1398به میزان  70/38درصد کاهش یافته
است .بیشترین مقادیر ذخایر کربن آلی اندازهگیری شده در عمق صفر تا  20سانتیمتری با  50/62تن در هکتار مربوط به کاربری چمنزار
(سال  )1397و کمترین مقدار آن در همین عمق با  26/29تن در هکتار مربوط به کاربری اراضی کشاورزی با تناوب زراعی گندم – آیش
(سال  )1398است .در کل بر اساس میانگین اندازهگیریها در سالهای  1397و  1398و همچنین عمقهای صفر تا  20و  20تا 30
سانتیمتری (جدول  ،)4غلظت کربن آلی در کاربریهای موردمطالعه از روال زیر تبعیت میکند :چمنزار> مرتع> اراضی کشاورزی با تناوب
زراعی گندم  -نخود> اراضی کشاورزی با تناوب زراعی گندم – آیش .تغییر کاربری اراضی و تبدیل مراتع و چمنزارها به اراضی کشاورزی
میتواند ذخیره کربن آلی خاک را از طریق تأثیر آن بر مقدار کربن آلی اضافهشده ،چرخه کربن و توزیع آن بهویژه در الیههای زیرین را
خاک تغییر دهد ( ،)Jobbagy and Jackson, 2000; You et al., 2020بهطوریکه در مقایسه با محصوالت زراعی یکساله ،علفهای
بومی و مراتع دارای سیستمهای ریشهای عمیقتری هستند و میتوانند تأثیر بیشتری بر پویایی و ذخیره کربن آلی خاک در الیههای
عمیقتر خاک داشته باشند ( .)Sarto et al., 2020همسو با یافتههای این پژوهش محققین زیادی کاهش کربن آلی خاک را در اثر زیر
کشت بردن اراضی مرتعی و چمنزار گزارش کردند ( Singh et al., 2016; Van Leeuwen et al., 2017; Liu et al., 2018; Qiu et
.)al., 2019; You et al., 2021
جدول  4نتایج مقادیر ویژگیهای مختلف خاک در اعماق صفر تا  20سانتیمتر و  20تا  30سانتیمتر در مدیریت چمنزار ،مرتع ،اراضی کشاورزی با
تناوب زراعی گندم  -آیش و تناوب زراعی گندم  -نخود.
توزیع اندازه ذرات
کاربری

سال

1397
چمنزار
1398
1397
مرتع
1398
تناوب گندم -
آیش

تناوب گندم -
نخود

1397
1398
1397
1398

خاک

عمق

واکنش

(سانتیمتر)

شن

سیلت

رس

0 -20
20 -30
0 -20
20 -30
0 -20
20 -30
0 -20
20 -30
0 -20
20 -30
0 -20
20 -30
0 -20
20 -30
0 -20
20 -30

56/8
53/1
55/7
51/0
18/8
45/5
19/1
17/2
49/3
44/4
51/3
49/0
46/0
38/3
47/3
42/0

(درصد)
24/6
24/3
25/8
26/7
26/2
27/8
25/4
26/8
24/2
25/3
23/7
24/9
30/0
33/1
29/0
29/7

18/6
22/6
18/5
22/3
55/0
26/7
55/5
26/0
26/5
30/3
25/0
26/1
24/0
28/6
47/3
28/3

خاک
7/2
7/8
7/3
7/7
7/3
7/6
7/2
7/6
7/5
7/7
7/6
7/7
7/5
7/9
7/6
7/8

کربنات کلسیم
معادل
(درصد)
8/66
12/23
8/73
12/43
4/31
5/16
4/13
4/89
6/42
7/11
5/86
7/19
11/56
20/12
10/53
20/66

جرم مخصوص ظاهری (گرم
بر سانتیمتر مکعب)
1/09
1/30
1/12
1/30
1/11
1/14
1/13
1/14
1/25
1/27
1/22
1/26
1/24
1/26
1/24
1/25

ذخایر کربن
آلی خاک
(تن در هکتار)
50/62
15/38
49/37
14/62
32/12
11/06
33/98
11/76
28/87
9/86
26/29
9/24
29/16
10/34
30/94
9/74
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مقادیر کمتر کربن آلی در خاکهای اراضی زراعی توسط برخی از محققین به سوء مدیریت خاک از جمله استفاده نکردن از کودهای
آلی ،خروج بقایای محصوالت از مزرعه ،عدم جایگزینی عناصر مغذی و خاکورزی ارتباط داده شده است ( .)de Assis et al., 2010در
مقابل در مراتع و چمنزارهای بکر مقدار قابلتوجهی مواد آلی از طریق بازگشت ریشهها و الشبرگها به خاک ،منجر به افزایش کربن آلی
در این کاربریها میشود .کربن آلی خاک یکی از شاخصهای اصلی کیفیت خاک و سالمت محیطزیست است که دارای حساسیت زیادی
نسبت به تغییر کاربری اراضی ،عملیات خاکورزی ،تناوب زراعی ،عملیات کوددهی و سایر عوامل اثرگذار بر مواد آلی کل خاک هست ( Liu
 .)et al., 2010; Poeplau et al., 2011; Hobley et al., 2017; Chen et al., 2018از جمله دالیل اصلی هدررفت کربن آلی با
مدیریت زراعت میتوان به کاهش ورودی بقایای گیاهان ،افزایش میزان معدنی شدن بقایای گیاهان بازگردانده شده و اثرات خاکورزی
که باعث کاهش میزان حفاظت فیزیکی کربن آلی در خاکدانهها میشود ،اشاره کرد ).(Martens et al., 2003; Six et al., 2002
بر اساس نتایج تحقیق حاضر در سالهای  1397و  1398میانگین مقدار ذخایر کربن آلی اندازهگیری شده در عمق صفر تا 20
سانتیمتری خاک در کاربری اراضی کشاورزی با تناوب زراعی گندم – نخود نسبت به کاربری اراضی کشاورزی با تناوب زراعی گندم -
آیش  2/47تن در هکتار بیشتر بود .از دالیل اصلی اختالف مقادیر کربن آلی در این دو نوع تناوب زراعی ،حذف آیش و جایگزین کردن
آن با کشت نخود است .آیش یا استراحت زمین باعث میشود که سرعت تجزیه مواد آلی افزایشیافته و فرسایش خاک نیز تشدید گردد که
درنهایت موجبات هدر رفت مواد آلی خاک را بیشازپیش فراهم میآورد ( .)Bayer et al., 2006در تحقیقی با بررسی اثرات تناوبهای
زراعی مختلف گندم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و عملکرد محصول مشاهده شد که بعد از تناوب ماشک – گندم تناوبهای زراعی
گلرنک – گندم ،نخود – گندم و گندم – گندم به ترتیب بیشترین تأثیر را بر ذخیره کربن آلی خاک در مقایسه با تناوب گندم – آیش دارد
(.)Abdolahi et al., 2014
برآورد ذخایر کربن آلی خاک و نتایج اعتبارسنجی مدل

نتایج تعیین اعتبار مدل نشان داد که مدل  RothCبا دقت خوبی میتواند وضعیت مقدار ذخیره کربن آلی منطقه موردمطالعه را شبیهسازی
نماید .با توجه به اینکه در معادله مربوط به رگرسیون خطی بین مقادیر کربن اندازهگیری شده و مقادیر کربن شبیهسازیشده ،شیبخط
تقریباً برابر با یک و نزدیک خط  1:1است ،مدل کارایی الزم جهت تخمین روند تغییرات کربن آلی خاک را دارا است (شکل  .)4حداکثر
اختالف بین دادههای ذخایر کربن آلی خاک مشاهدهشده و شبیهسازیشده با تغییرات  6/02تن در هکتار ( 18درصد) در کاربری مرتع و در
دادههای اندازهگیری شده در تحقیق حاضر ( )1397و کمترین اختالف نیز در کاربری اراضی کشاورزی با تناوب زراعی گندم – آیش به
میزان  0/29تن در هکتار ( 1درصد) بین دادههای شبیهسازیشده توسط مدل و دادههای مشاهدهشده در سال  1397وجود داشت .اختالف
محاسبهشده در سایر پوششهای گیاهی دیگر از  2/9تن در هکتار بیشتر نبود .ضریب همبستگی ) (rبرای ذخایر کربن آلی محاسبهشده
توسط مدل  RothCبزرگتر از صفر و برابر  0/9بود که بیانگر درجه باالیی از ارتباط و همبستگی مثبت بین مقادیر شبیهسازیشده و
اندازهگیری شده است .ضریب تعیین معیاری از نسبت واریانس کل است که در این مطالعه ،ضریب تعیین محاسبهشده برای ذخایر کربن
آلی خاک  0/82بود که نشاندهنده اختالف متوسط بین واریانس مقادیر اندازهگیری شده و شبیهسازیشده است (.)Smith et al., 1997
جذر میانگین مربعات خطا بهعنوان اساسیترین فاکتور در ارزیابی مدل  RothCعنوان شده است ( .)Farina et al., 2013جذر میانگین
مربعات خطا که نشاندهنده تفاوت بین مقادیر اندازهگیری شده و شبیهسازیشده است در حد اطمینان  95درصد برای ذخایر کربن آلی
خاک به ترتیب  8/92درصد بود .راندمان مدلسازی برابر  0/74و مثبت بود ،بدین معنی که مدل  RothCشبیهسازی ذخایر کربن آلی خاک
را بهتر از میانگین حسابی بیان کرده است .نتایج آماری نشان میدهد که خروجیهای مدل  RothCبهطور کافی روند ذخایر کربن آلی
خاک را در چهار نوع پوشش گیاهی موردمطالعه توصیف و همخوانی مناسبی با هم دارند.
شبیهسازی سناریوهای تغییر آبوهوا و کوددهی

سناریوهای انتخابشده برای سالهای  2020تا ( 2100جدول  )3شامل حفظ وضعیت کنونی (سناریو  ،)1تغییر اقلیم با افزایش متوسط
دمای هوا و کاهش میزان بارش (سناریو  ،)2اجرای کوددهی با کود دامی (سناریو  )3و اعمال توأمان اجرای کوددهی و تغییر اقلیم (سناریو
 )4هستند .سناریو  1در راستای بررسی تأثیر ادامه روند کنونی مدیریتی شامل مدیریت قرق در کاربریهای مرتع و چمنزار و کشت محصول
با رعایت تناوبهای زراعی گندم – آیش و گندم – نخود در اراضی کشاورزی بدون کوددهی بر ذخایر کربن آلی خاک تنظیمشده است.
سناریو  2با هدف بررسی اثر تغییرات اقلیمی پیشبینیشده برای غرب کشور (خصوصاً استان کردستان) بر ذخایر کربن آلی تحت کاربریهای
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موردمطالعه تعریف شده است .نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که در دورههای زمانی کوتاهمدت و بلندمدت آینده در استان کردستان
تحت تأثیر تغییرات جهانی و منطقهای آب و هوایی قرار دارد که موجب کاهش میزان بارش و افزایش دما و تابش خورشید خواهد شد
( .)Khalili Aghdam et al., 2012; Rasuli et al., 2014; Salahi et al., 2017; Zohrevandi et al., 2020سناریو  3در راستای
بررسی اثر استفاده از کود حیوانی به میزان مشخص در دوره زمانی چهار سال یکبار بر ذخیره کربن آلی در خاکهای تحت کاربریهای
موردمطالعه تعریف شد .این سناریو بر اساس پیشینه تاریخی نحوه مدیریت اراضی در منطقه سارال و سیاستها و برنامههای کالن وزارت
جهاد کشاورزی در استان کردستان ( )Bazargan et al., 2015; Roudgarmi and Amozadeh, 2019تعریف شد .سناریو  4در راستای
بررسی اثر همزمان تغییر اقلیم و عملیات کوددهی بر مقدار کربن آلی خاک تعریف شده است.

شکل  -4اعتبارسنجی مدل  RothCبا مقایسه دادههای شبیهسازیشده و مشاهدهشده ذخایر کربن آلی خاک در کاربری چمنزار ،مرتع ،اراضی
کشاورزی با تناوبهای زراعی گندم – نخود و گندم – آیش در سالهای  2018 ،2004 ،1990و .2019

سناریو ( 1حفظ وضعیت کنونی)

شکل  5مقادیر کربن آلی خاک شبیهسازی توسط مدل  RothCبا اعمال سناریوهای مختلف خاک برای کاربریهای چمنزار ،مرتع ،اراضی
کشاورزی با تناوب زراعی گندم – آیش و تناوب زراعی گندم – نخود از سال  1990تا  2100را نشان میدهد .بر اساس دادههای خروجی
مدل ،مقدار ذخیره کربن آلی خاک تا سال ( 2100شکل  )5برای دو کاربری چمنزار و مرتع با سناریو  1روند صعودی و برای دو کاربری
اراضی کشاورزی با تناوبهای زراعی گندم – آیش و گندم – نخود روند نزولی را نشان میدهند .نتایج تجزیهوتحلیل دادههای خروجی
(جدول  )5نشان داد که تغییرات ترسیب کربن آلی خاک ( )ΔSOCsبین سالهای  2020تا  2100در دو کاربری چمنزار و مرتع به ترتیب
 0/08و  0/10تن در هکتار در سال است .برخالف کاربریهای چمنزار و مرتع ،تغییرات ترسیب کربن آلی خاک در کاربریهای اراضی
کشاورزی با تناوب گندم – آیش و تناوب گندم – نخود به ترتیب  -0/09و  -0/01تن در هکتار در سال برآورد شده است .تجزیهوتحلیل
این مقادیر بدین مفهوم است که ادامه روند مدیریت کشاورزی کنونی طی  80سال آینده نهتنها باعث ترسیب کربن آلی خاک نخواهد شد
بلکه هدر رفت خاک را نیز تشدید خواهد کرد .این موضوع با مقایسه درصدهای نرخ ذخیره کربن آلی ( )SOC rateتا پایان قرن  21در
کاربریهای مختلف (جدول  )5نمایانتر است بهطوریکه با شبیهسازی ادامه وضعیت کنونی (سناریو  )1کاربری مرتع با  20/9درصد
بیشترین مقدار نرخ ذخیره کربن آلی خاک و کاربری اراضی کشاورزی با تناوب زراعی گندم – آیش با  -24/1درصد دارای کمترین نرخ
ذخیره کربن و بیشترین مقدار افت کربن آلی خاک را به خود اختصاص داده است .بر اساس نتایج شبیهسازی توسط مدل  RothCذخایر
کربن آلی خاک در کاربری اراضی کشاورزی با تناوب گندم – نخود تا سال  2100میالدی به مقدار  1/1تن در هکتار کاهش مییابد درحالی

 984تحقیقات آب و خاک ایران ،دوره  ،53شماره  ،5مرداد ( 1401علمی  -پژوهشی)

که این کاهش ذخیرهسازی در اراضی کشاورزی با تناوب گندم – آیش به مقدار  6/86تن در هکتار است .این نتایج بیانگر تأثیر مثبت حذف
آیش و رعایت تناوب زراعی گندم  -نخود بر مقدار کربن آلی و حاصلخیزی خاک است .در همخوانی با این یافتهها محققین دلیل اصلی
افزایش ذخیره کربن آلی خاک را در اجرای تناوب زراعی گندم – نخود و گندم -کلزا بهجای تناوب گندم – آیش افزایش ورودی کربن
آلی به خاک و تثبیت نیتروژن بیشتر گزارش کردند (.)He et al. 2021
شواهد حاکی از کاهش چشمگیر میزان ذخیره کربن آلی خاک در اثر تبدیل چمنزارها و مراتع بومی به زمینهای کشاورزی دیم
( )Jafarian and Kavian, 2013; Fu et al., 2021و مدیریت غیرصحیح اراضی کشاورزی از جمله شخم زیاد زمین ( Tong et al.,
 )2019است .این در حالی است که ذخیره کربن آلی ممکن است با اقداماتی از قبیل جنگلکاری زمینهای زراعی تخریبشده ( Liu and
 ،)Li., 2019احیای مراتع ( )Wang et al., 2014و تبدیل علفزارهای کم بازده به کشاورزی ارگانیک ( )Nautiyal et al., 2010روند
افزایشی داشته باشد.
جدول  .5ذخایر کربن آلی خاک شبیهسازیشده ،تغییرات ترسیب کربن آلی و نرخ ذخیره کربن آلی خاک در کاربریهای مورد مطالعه طی سالهای
 2020و 2100
چمنزار

اراضی کشاورزی

مرتع

تناوب زراعی گندم  -آیش

تناوب زراعی گندم  -نخود

13/3
10/1

0/06

56/27

17/1

0/11

59/83

32/9

0/16

13/9

0/09

58/23

29/5

0/15

51/39

-13/7

سناریوها

SOC rate %

ΔSOCs t/hac

0/08

57/93

20/9
16/3

0/08

46/13
52/73

-6/7

-0/02
-0/05

2020 t/hac

2100 t/hac

SOC rate %

ΔSOCs t/hac

0/10

47/98

-24/1
-32/0

-0/11

19/38
26/60
24/60

3/4

2020 t/hac

2100 t/hac

SOC rate %

ΔSOCst/hac

-0/09

21/63

-3/6
-6/2
6/5

0/03

4

2020 t/hac

2100 t/hac

SOC rate %

ΔSOCs t/hac

-0/01
-0/02

28/66

3

2020 t/hac

29/45

2

2100 t/hac

1

51/13

39/69

28/49

30/55
32/51

0/01

31/57

 SOC rateنرخ ذخیره کربن آلی خاک :ΔSOCs ،تغییرات ترسیب کربن آلی خاک

سناریو ( 2تغییر اقلیم)

دادههای شبیهسازیشده توسط مدل  RothCنشان داد که تغییر اقلیم با افزایش  4/4درجه سلسیوس متوسط دمای هوا و کاهش 7/7
درصدی میزان بارش تا سال  2100میالدی ،روند ذخیره کربن آلی خاک را نسبت به حفظ وضعیت کنونی (سناریو  )1کاهش خواهد داد .بر
این اساس با اعمال سناریو  2نرخ ذخیره کربن آلی خاک تا پایان قرن  21میالدی در کاربریهای چمنزار ،مرتع ،اراضی کشاورزی با تناوب
گندم – نخود و اراضی کشاورزی با تناوب گندم – آیش به ترتیب  2/6 ،4/6 ،3/2و  7/9درصد نسبت به سناریو  1کاهش خواهد یافت.
مشابه با سناریو  1تغییرات ترسیب کربن آلی خاک در کاربریهای چمنزار و مرتع به ترتیب  0/06و  0/08تن در هکتار در سال و در
کاربریهای اراضی کشاورزی با تناوبهای گندم – آیش و گندم – نخود به ترتیب  -0/11و  -0/02تن در هکتار برآورد شد .همچنین
نتایج نشان داد که بیشترین مقدار ذخایر کربن آلی خاک در پایان قرن  21و پس از تغییر اقلیم پیشبینیشده مربوطه به کاربری چمنزار با

(علمی  -پژوهشی)
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 56/27تن در هکتار و کمترین آن با اختالف  36/89تن در هکتار مربوط به کاربری اراضی کشاورزی با تناوب گندم – آیش با  19/38تن
در هکتار است .نتایج با یافتههای سایر محققان مطابقت داشت ( Yokozawa et al., 2010; Fallahi et al., 2013; Soleimani et
 .)al., 2017در تحقیقی کاهش محتوای کربن آلی خاک در سناریوهای مختلف تغییر اقلیم نسبت به سناریو بدون تغییر اقلیم برای آینده
در سراسر اسپانیا با استفاده از مدل  RothCپیشبینی شد .نتایج نشان داد است که در میان پارامترهای اقلیمی ،دما و بارندگی بیشترین
تأثیر را در کنترل مقدار ماده آلی خاک داشتند ( .)Jebari et al., 2018مقدار کربن آلی خاک با کاهش میزان بارندگی کاهش مییابد ،ولی
در هر سطحی از بارش مقدار آن با افزایش دمای هوا کاهش خواهد یافت ( .)Singh et al., 2011نتایج اکثر مطالعات انجامشده نشان
میدهد که افزایش دمای هوا با افزایش سرعت تجزیه میکروبی و فرایند معدنی شدن باعث کاهش مقدار ماده آلی خاک خواهد شد ( Smith
.)et al., 2007; Köchy et al., 2015
سناریو ( 3کوددهی با کود دامی)

تجزیهوتحلیل دادههای خروجی مدل نشان داد (شکل  )5که اعمال سناریو ( 3کوددهی با سه تن در هکتار کود دامی هر چهار سال یکبار)
بیشترین مقدار ذخیره کربن آلی را در پایان قرن  21در هر چهار کاربری چمنزار ،مرتع ،اراضی کشاورزی با تناوب گندم – نخود و اراضی
کشاورزی با تناوب گندم – آیش (به ترتیب  26/52 ،60/73 ،59/83و  32/51تن در هکتار) خواهد داشت .در هماهنگی با نتایج این تحقیق
 )2019( Romanenkov et al.اظهار داشتند که میزان کربن آلی خاک در مدیریتهای کوددهی با کود آلی طی  30سال بهطور متوسط
ساالنه  7تا  17درصد افزایش خواهد یافت .نتایج نشان داد که بیشترین تغییرات ترسیب کربن آلی خاک با مدیریت کوددهی با کود دامی
تا سال  2100میالدی در کاربری مرتع با  0/16تن در هکتار در سال و کمترین آن در کاربری اراضی کشاورزی با تناوبهای گندم – آیش
با  -0/02تن در هکتار در سال برآورد شد .دادههای برآورد شده نشان داد که برخالف کاربری اراضی کشاورزی با تناوب گندم – آیش ،در
کاربری اراضی کشاورزی با تناوب زراعی گندم – نخود پس از اعمال سناریو  3تغییرات ترسیب کربن آلی و نرخ ذخیره کربن آلی خاک در
مقایسه با اعمال سناریوهای  1و  2به ترتیب  0/03تن در هکتار در سال و  6/5درصد خواهد شد .این موضوع نشاندهنده اثر چشمگیر
عملیات اصالحی کوددهی در کنار حذف آیش و رعایت تناوب کشت گندم با کاشت نخود است )2002( Halvorson et al. .با حذف
آیش در تناوب زراعی گندم  -آیش ،افزایش کربن آلی خاک را گزارش نمودند .کاربرد کودهای آلی (دامی) بهعنوان جایگزین و یا مکمل
کودهای شیمیایی با بهبود و حفظ باروری خاک و مدیریت صحیح حاصلخیزی آن سبب تأمین مواد غذایی موردنیاز گیاه و افزایش عملکرد
آن میشود و درنتیجه میتواند پایداری تولید در نظامهای کشاورزی را تضمین کند ( .)Mahantaa et al., 2014در تحقیقی بیشترین تعداد
سنبله در مترمربع ،عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه گندم با کاربرد کود دامی نسبت به کاربرد کود شیمیایی و شاهد گزارش شده است
( .)Moradi et al., 2016استفاده از کودهای دامی موجب بهبود رشد و نمو و افزایش عملکرد گیاه نخود شده است ( Nemati et al.,
 .)2016نتایج دادههای شبیهسازیشده این مطالعه همانند سایر تحقیقات مشابه بیانگر آن بود که مدل  RothCبهصورت موفقیتآمیزی
اثر فاکتور اصالحی کوددهی با کود دامی را بر مقدار ماده آلی خاک نشان میدهد ( Barančíková et al., 2010; Romanenkov et
.)al., 2019; Singh et al., 2021
سناریو ( 4کود دهی با کود دامی همزمان با تغییر اقلیم)

در سناریو  4اعمال همزمان عملیات اصالحی کوددهی با کود دامی (سه تن در هکتار بهصورت هر چهار سال یکبار) و تغییر اقلیم (افزایش
 4/4درجه سلسیوس متوسط دمای هوا و کاهش  7/7درصدی میزان بارش) مورد بررسی قرار گرفت .نتایج خروجی مدل نشان داد که مقدار
ذخیره کربن آلی خاک پس از اعمال سناریو  4در پایان قرن  21در چهار کاربری چمنزار ،مرتع ،اراضی کشاورزی با تناوب گندم – آیش و
اراضی کشاورزی با تناوب گندم – نخود به ترتیب  7/5 ،2/5 ،2/7و  2/9درصد کمتر از اعمال سناریو  3و به ترتیب  26/9 ،11/4 ،3/5و
 10/2درصد بیشتر از اعمال سناریو  2است .بر اساس نتایج ارائهشده (جدول  )5برآیند اثرات استفاده از کود دامی و تغییر اقلیم پیشبینیشده
برای منطقه موردمطالعه مثبت بود بهطوریکه در کاربریهای چمنزار و مرتع موجب افزایش مقدار ذخایر کربن آلی خاک و در کاربری
اراضی کشاورزی موجب کاهش کمتر کربن آلی خاک نسبت به حفظ وضعیت کنونی گردید .تجزیهوتحلیل دادههای خروجی مدل نشان داد
(شکل  )5که تغییرات ترسیب کربن آلی خاک و نرخ ذخیره کربن آلی خاک با اعمال سناریو  4در هر چهار کاربری موردمطالعه بیشتر از
حفظ وضعیت کنونی (سناریو  )1خواهد شد .استفاده از کودهای دامی به افزایش ماده آلی ،عناصر معدنی ،بهبود ساختمان خاک و افزایش
عملکرد تولیدات گیاهی میشود ( )Courtney and Mullen, 2008از سوی دیگر تغییرات اقلیمی که هم بهصورت طبیعی و هم به دلیل
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تأثیر فعالیتهای انسانی به وجود خواهد آمد ،موجب افت ذخیره کربن آلی خاک نسبت به شرایط عدمتغییر اقلیم میگردد ( Singh et al.,

 .)2011در هماهنگی با این نتایج محققان با استفاده از مدل  RothCتغییرات ترسیب کربن آلی خاک با اعمال سناریوهای مختلف تغییر
اقلیم و عملیات اصالحی کوددهی با استفاده از کود دامی در مناطق وسیعی از شمال اتیوپی ،بین  0/18تا  0/52تن در هکتار در سال گزارش
کردند (.)Mesfin et al., 2021

شکل  -5ذخایر کربن آلی شبیهسازیشده توسط مدل  RothCبا اعمال سناریوهای مختلف در کاربریهای موردمطالعه

(علمی  -پژوهشی)

شهسواری و همکاران :شبیهسازی پویایی کربن آلی خاک با استفاده 987 ...

نتیجهگیری
نتایج دادههای شبیهسازیشده با مدل  RothCنشان داد که کاربریهای چمنزار ،مرتع ،اراضی کشاورزی با تناوب گندم – آیش و اراضی
کشاورزی با تناوب گندم – نخود با اعمال سناریوهای تغییر اقلیم و کوددهی اثرات متفاوت و پیچیدهای بر ذخایر کربن آلی کل خاک خواهد
داشت .تغییر در کاربری و مدیریت خاک در طی یک دوره طوالنی کشاورزی و تناوب زراعی محصول – آیش باعث افت ذخایر کربن آلی
شده است .همچنین شرایط قرق و استفاده از کود دامی در کاربریهای چمنزار و مرتع تأثیر بسزایی در ذخیره کربن آلی خاک برجای خواهد
گذاشت .مدل  RothCکالیبره شده بهخوبی اثر این تغییرات را شبیهسازی نمود .با توجه به اینکه وقوع تغییرات آب و هوایی طی سالهای
آینده انکارناپذیر خواهد بود لذا بر اساس نتایج خروجی مدل ،مدیریت اراضی شامل استفاده از روش اصالحی کوددهی با کود دامی میتواند
راهکار مناسبی در جبران هدر رفت کربن آلی خاک و تقویت آن باشد .در میان کاربریهای موردمطالعه بیشترین مقدار ذخیره کربن آلی
خاک تا پایان قرن  21در کاربری چمنزار با اعمال سناریو ( 3کوددهی) با  59/83تن در هکتار و کمترین مقدار در کاربری اراضی کشاورزی
با تناوب گندم – آیش با اعمال سناریو ( 2تغییر اقلیم) با  19/38تن در هکتار برآورد گردد .بر اساس نتایج اعمال سناریوهای  3و  4در
کاربری اراضی کشاورزی با تناوب گندم – نخود از سال  2020تا سال  2100موجب تغییر روند و مثبت شدن تغییرات ترسیب کربن آلی و
نرخ ذخیره کربن آلی خاک شده و در پایان سال  2100به ترتیب موجب افزایش  4/1و  1/1درصدی مقدار ذخایر کربن آلی خاک نسبت به
مقدار اولیه برآورد شده در سال  1990میالدی خواهد شد .بااینحال نتایج خروجی مدل بر اثرات زیانبار آیش و استراحت زمین داللت دارد
بهطوریکه ادامه این روش مدیریتی تا پایان سال  2100میالدی موجب هدر رفت ساالنه ذخایر کربن آلی خاک به مقدار  0/11تن در
هکتار در سال خواهد شد .ارزیابی دادههای شبیهسازیشده در مقایسه با دادههای مشاهدهشده نشان داد که  RothCمدلی کارآمد برای
پیشنهاد سناریوهای جایگزین شامل بهترین شیوههای مدیریتی جهت افزایش تولید محصوالت کشاورزی و کیفیت خاک در شرایط مختلف
تغییرات آب و هوایی در منطقه سارال استان کردستان است.
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