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تغییرات مکانی ذخیره و ترسیب کربن الشبرگ و الیههای خاک در منطقۀ جنگلی پارک جهاننما
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چکیده
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی تغییرپذیری مکانی ذخیرة کربن الشبرگ و ترسیب آن در الیههای خاک منطقۀ جنگلی پارک جهاننماای
کرج انجام گرفت .ابتدا نمونۀ خاک با روش نمونهبرداری تلفیقی شبکه -ترانسکت در  220قطعهنمونه از عماقهاای  20-32 ،2-20و -02
 32سانتیمتری برداشت شد .در آزمایشگاه پس از تعیین درصاد کاربن آلای باهمنظاور بررسای تغییارام مکاانی درصاد کاربن در نقاا
نمونهبردارینشده از روشهای مختلف زمینآماری (کریجینک ساده ،معمولی و روش وزنی معکوس) استفاده شد .دقت نتایج بهکمک روش
اعتبارسنجی متقابل با کمک معیارهای آماری  MBE ،MAREو  RMSEارزیابی شد .نتایج نشان داد درصاد کاربن در دو عماق اول دارای
مدل تغییرنمای گوسین و در عمق سوم نمایی است .اثر قطعهای و ساختار مکانی درصد کربن بهترتیب در عمق اول ،دوم و ساوم  2/222و
 2/999درصد 2/2250 ،و  2/999درصد و  2/2208و  2/909درصد است که بیانگر ضعیف بودن اثر قطعهای و قوی بودن سااختار مکاانی
درصد کربن ،هم در الیۀ سطحی و هم در الیههای عمقی است .کم بودن خطای برآوردها نشان داد که کریجینگ معمولی توانست براساس
مدل برازششدة درصد کربن برای هر سه عمق برآورد صحیحی داشته باشد .با توجه به اهداف این تحقیق ،در  39هکتار با شابکۀ متاراکم
نمونهبرداری ( 220پروفیل خاک) با تودههای مختلف درختی بهطور متوسا  98/0تان در هکتاار فرفیات ترسایب کاربن تاا عماق 02
سانتیمتری خاک برآورد شد و در مجموع ذخیرة کربن ترسیبشده در این سطح  1532تن است .راهبرد نمونهبرداری در این تحقیق برای
برآورد ترسیب کربن خاک در جنگلکاریها ،الگوی مناسبی برای دیگر مناطق مشابه خواهد بود.
واژههای کلیدی :خاک جنگلی ،زمینآمار ،کریجینگ ،نمونهبرداری شبکه -ترانسکت.

مقدمه
یکاای از مهاامتاارین مخاااطرام توسااعۀ پایاادار در
اکوسیستم های اقلیمای شاکننده باهویاژه در شارای
اقلیمی ایران ،گرمایش جهانی و تغییر اقلایم ناشای از
انتشار تصاعدی گازهای گلخاناه ای اسات کاه معلاول
 نویسندة مسئول

فعالیاتهاای صانعتی ،ناابودی جنگالهاا و مراتااع ،و
تخریب منابع اراضی و خاک است .در چنین وضعیتی،
شناخت فرفیت بومساازگانهاای زمینای در جاذ و
ترسیب گازهای گلخانهای به کنترل ایان روناد کماک
میکناد ( .)Zahedi & Zargham, 2018تنهاا راهکاار
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شناختهشده در کاهش کربن اتمسفری ،ترسیب کربن
توساا خاااک ،جنگاالهااا ،مراتااع و عرصااههااای
جنگلکاااریشااده اساات .مااواد آلاای خاااک بااهعنااوان
مهمترین ذخیرة کربن پس از فرایند تجزیاه و معادنی
شدن در محای نااهمگن خااک تحات تاثثیر عوامال
میکروبی و اثرهای متقابل بین گیاهاان و خصوصایام
خاک قرار میگیرند و در پی این فرایناد سابب تغییار
فرفیاات ذخیاارة کااربن خاااک ماایشااوند و سیسااتم
ناااهمگن را در محاای خاااک بااه وجااود ماایآورنااد
( .)Dignac et al., 2017تغییرام در این سیستم پویا باه
دو شکل تصادفی یا منظم رخ میدهد .تغییرام سااختاری،
مشخص ،تدریجی و تابعی از عوامل خاکسازی اسات ،اماا
تغییرام غیرساختاری یا تصادفی در محدودههاای کوچاک
رخ میدهد و به آنها تغییرام کوتاهدامناه گفتاه مایشاود
( .)Freeman & Moisen, 2007ارتباا مکاانی باین
مقدار یک کمیت در باین نموناههاای برداشاتشاده،
ممکن است بهصورم مدل های ریاضی قابل بیان باشد
کاااه باااه آن سااااختار مکاااانی گفتاااه مااایشاااود
( .)Hasani Pak, 2013با توجه باه شارای نااهمگنی
محی اغلب خااکهاا و تغییارام در جهاام مختلاف
جغرافیااایی ماایتااوان گفاات کااه خاااک محیطاای
ناهمسااانگرد اساات و ایاان ناهمسااانگردی موجااب
تغییرپااذیری حتاای عمااودی و افقاای در بع اای از
خصوصیام آن میشود ( .)Assouline & Or, 2006از
اینرو در بررسی تغییرام مکانی خصوصیام خااک باا
در نظر داشاتن پدیادة ناهمساانگردی در خااکهاای
مختلف ،استفاده از روشهای زمینآماری میتواند ابزار
قدرتمناادی باارای بررساای ایاان تغییرپااذیری باشااد
(.)Hasani Pak, 2013
بررساای تغییاارام مکااانی بااا تکیااه باار روشهااای
زمااینآماااری باارای متغیرهااای ناحی اهای بااهویااژه در
مطالعاام خاااکشناسای و خاااکساانجی (پاادومتری)
کاربرد گسترده ای یافته است .در زمین آمار ابتدا وجود
یا نبود ساختار مکانی بین داده ها بررسای مایشاود و
سپس در صورم وجود ساختار مکانی ،تحلیال دادههاا
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انجااام م ایگیاارد (.)Webster & Margaret, 2007
تغییرام ایجادشده در یاک ف اای معاین در صاورم
وجاود سااختار مکاانی ،بار فواصال نزدیاک باه خااود
احتمال تثثیرگذاری بیشتری نسبت باه فواصال دور از
خود دارند .بهطور کلی در زمین آمار با در نظر داشاتن
پدیدة همسانگردی یا ناهمسانگردی ،سعی در افازایش
دقت برآوردها ،تعیین دقت آنها و مشخص کردن زمان
و محل مناسب برای اندازهگیری و جمعآوری اطالعام
دارند ( .)Al-Karni & Al-Shamrani, 2000باا توجاه
باه زمااانبنادی ،منااابع انساانی و مااالی اغلاب مقاادار
دادههااای موجااود را محاادود ماایکنااد .روشهااای
زمینآماری ،رویکرد علمای معتباری را بارای بررسای
تنوع سااختار مکاانی ،درونیاابی داده هاای موجاود و
پیشبینی مقادیر در مکانهاای غیرمشاخص باا دقات
مناسب فراهم میکنند .از اینرو استفاده از زماینآماار
باارای کماای کااردن پدیاادههااای مکااانی از جملااه
شاخصهای مختلف خاک ،امکان ارزیابی پیوستگی یاا
ناپیوستگی مکانی متغیرهای مختلاف خااک را فاراهم
میکند ،زیرا در جهان واقعی بهدلیال محادودیتهاای
محیطی ،امکان برداشت در هار نقطاۀ دلخاواه وجاود
ناادارد و از ایاانرو از درونیااابی اسااتفاده ماایکناایم.
درونیابی کارکرد اساسی و مهمی در ترسیم ،آناالیز و
فهم اطالعام دوبُعدی دارد .بارای تهیاۀ نقشاۀ درصاد
کربن ذخیرهشده در عمقهای مختلف خاکِ تودههاای
جنگلکاااریشااده ،کاااربرد روشهااای آمااار مکااانی
اجتنا ناپذیر است .تخمین زمین آماری از دقیق تارین
روشهای تخمین است ،چراکاه عوامال زیاادی مانناد
فاصلۀ نقاا  ،ناهمساانگردی و تغییرپاذیری مکاانی را
بررسی میکند (.)Marchetti et al., 2012
( Farahnak )2015در بررسیهاای خاود در تاودة
خالص و آمیختۀ راش در نمخانۀ جنگل خیرود نوشهر
پی برد که اختالف معنایداری باین دو تاوده از نظار
مقدار کربن در الیۀ معدنی ( 32 -02سانتیمتر) و نیز
رابطۀ معنیداری بین درصد نیتروژن و تغییرام مکانی
ترسیب کربن در الیۀ معادنی در عماق هاای مختلاف
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خاک وجود دارد.
( Gharebaghi )2018در ارزیااابی مقاادار ترساایب
کاربن در الیاههاای آلای و معادنی خااک در منطقااۀ
جنگلی پارک جهان نما ،ثابت کرد که درصد کربن آلی
با تغییرام عمق کاهش نشان میدهد و مقدار ترسیب
کربن تحت تثثیر شیب زمین ،پوشش گیااهی و عماق
نمونااهباارداری اساات Borujeni et al. (2010) .در
بررسی تغییرام مکانی ویژگی خاکهای شامال شار
چین از جمله ماادة آلای ،نیتاروژن ،فسافر و پتاسایم
محلول و در دسترس به این نتیجه رسیدند که به غیر
از نیتاااروژن در دساااترس ،روش کریجیناااگ بااارای
درونیابی دیگر ویژگیهای خااک قابال قباول اسات.
) Yuan et al. (2013بااا تحقیقاای در زمینااۀ عواماال
تعیینکنندة کربن آلی خاک و الگاوی مکاانی آن در یاک
جنگل معتدلۀ کهنسال در چین نتیجه گرفتند کاه بارآورد
تغییر کربن آلی خاک بهشدم به تراکم نمونهگیری وابسته
است و بارای دساتیابی باه نتاایج قاوی باه نموناهگیاری
بیشتری نیاز اساتSoucémarianadin et al. (2018) .
در تحقیقی با هدف شناسایی اثر عاملهای کنترلی بار
پایداری کاربن آلای خااک در بخشای از جنگالهاای
معتدلۀ فرانسه نشان دادند که طبقۀ خااک باهصاورم
معنیداری بر پایداری کربن آلی خاک اثر میگاذارد و
پایااداری کااربن آلاای خاااک بااا افاازایش عمااق رابط اۀ
معنیداری دارد .با توجه به پژوهشهای انجاامگرفتاه،
آگاهی از تغییرام مکانی درصاد کاربن در عماقهاای
مختلف خااک در شاناخت و بهاره بارداری صاحیح از
خاک ابزار مهمی به حسا مایآیاد .هادف پاژوهش
حاضر ،استفاده از زمین آمار باه منظاور تعیاین الگاوی
تغییرام مکاانی و تهیاۀ نقشاههاای درصاد کاربن در
عمق های مختلف است .در برنامه ریزیهای مربو باه
عملیاااام اصاااالق منااااطق جنگلااای و تاااودههاااای
جنگلکاریشده در کاشت گونههاای درختای مناساب،
استفاده از نقشۀ درصد کاربن ترسایبشاده در خااک
بسیار کمک میکند .این دست پژوهشها در کنار کاار
صااحرایی و آنالیزهااای آزمایشااگاهی بااا ب اهکااارگیری

تغییرام مکانی ذخیره و ترسیب کربن الشبرگ و...

مدل ها و روش های قدرتمند زمینآماری درصدد ارائاۀ
الگوی مفهومی مناساب بارای برناماهریازی و راهبارد
نمونااهباارداری در عرصااههااای جنگلکاااری هسااتند و
استفاده از آنها توصیه میشود.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

پارک جنگلای جهااننماا در محادودة جغرافیاایی
 02° 22′تا  02° 21′طول شرقی و  30° 53′تا 30° 59′
عرض شمالی ،در فاصلۀ  5کیلومتری شر شهر کارج
در کنار اتوبان تهران -کرج واقع شده است (شاکل .)2
این پارک  225هکتار مساحت دارد که  92هکتاار آن
نوار پوشش سابز دارد کاه در طای  02ساال گذشاته
جنگلکاری شاده اسات .گوناه هاای باومی و خاارجی
غرسشده در این پارک شاامل پهان برگاان (ابریشام،
ارغوان ،انجیلی و غیره) ،سوزنیبرگان (ارس معمولی و
غیره) و گیاهان زینتای (ماگنولیاا ،ساما آمریکاایی،
ختمای و غیااره) اسات .شهرسااتان کارج بااا بارناادگی
سالیانۀ  153/3میلیمتر دارای اقلایم نیماهخشاک باا
زمستان به نسبت سارد و تابساتان باه نسابت معتادل
است .از لحاظ خاکشناسی در واحد شمالی پاارک باا
مساحت  52هکتار ،در عمق  2-32سانتیمتری ،قطار
ذرام ساختمانی خاک ریز است و اجزای کلوییدی آن
بهسادگی از هم جدا مایشاوند و آثاار ریشاۀ گیاهاان
مشهود است .در عمق  32-92ساانتیمتاری ،اجازای
ساختمانیِ متراکم و یکپارچه همراه با سنگ ،سنگریزه
و الشهسنگ تا حدود  20-12درصد دیده مایشاود و
آثار ریشۀ گیاهان در این الیه مشهود نیست .براسااس
مطالعااام خاااکشناساای دو رده اینسااپتیسااول و
انتیسول ()US Department of Agriculture, 1972
تشریح شد .در واحد جنوبی پارک باا مسااحت حادود
 32هکتار ،عمق خاک بیش از  212سانتیمتار اسات.
در عمق  2-32سانتیمتاری آن خااک هاای داناهریاز
خردشاونده و جادا از هام بادون انساجام خاکداناهای
مشاهده مایشاود و در عماق  32-92ساانتیمتاری،
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خاکدانۀ ریز کمی سفتشده مشهود است .غالب سنگ
و سنگریزه در این الیه که سنگهای الشهای زاویاهدار
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تشاااکیل ما ایدهاااد فاقاااد آثاااار ریشاااهای اسااات
(.)Jahannama Park booklet, 2010

شکل  -2نمایی از موقعیت پارک جنگلی جهاننما در استان البرز

شیوۀ اجرای پژوهش

نمونه برداری متناسب با اهاداف تحقیاق و منطقاۀ
پژوهش انجام گرفت .نمونهبرداری در منطقاۀ جنگلای
پارک که از قبل شناسایی و تفکیاک شاده باود ،روی
نقشۀ  2:10222اجرا شد .نمونه برداری خاک بهصورم
تلفیقااای از شااابکه و ترانساااکت صاااورم گرفااات
( .)Zahedi, 1998با توجه به هدف اصلی تحقیق یعنی
بررسی تغییرام مکانی درصد کربن خاک و استفاده از
تحلیل زمینآماری ( )Webster & Margaret, 2007و
با لحاظ این موضوع که حداقل نموناه بارای مطالعاام
زمین آماری  222قطعه نمونه اسات ،در ایان پاژوهش،
شبکهای باا  220قطعاهنموناه در ساه عماق در نظار
گرفته شد .شبکۀ مورد نظر با گرید  122در  122متار
منظم و سیستماتیک باود .طاول ترانساکت تصاادفی
 122متر و فواصل نمونهبارداری  22متار باود .محال
تقاطع شبکه و حد فاصل بین نقا تقااطع باا حاداقل
 220قطعه نمونه ( 350نمونه خاک از سه افق معادنی
و  225نمونه از افق آلی خاک ،در مجموع  509نمونه)
با توجه به شرای زمینی و ضرورم تحقیق مدنظر قرار

گرفت .بنابراین ،بساته باه شارای پوشاش درختای و
آمیختگی آنها در منطقه ،یک تا سه پروفیل بهصاورم
شاهد به منظور تشریح حفر شد و بارای تعیاین عماق
متوس مشاخص بارای برداشات نموناه هاا در محال
تقاطع شبکه ،یک قطعه نموناۀ کوچاک در ابعااد 2×2
متر برای نمونه برداری الشبرگ اساتفاده شاد .ساپس
نمونه بارداری از ساه عماق  20-32 ،2-20و 32-02
سانتیمتر در محل تقاطع گرید در شبکۀ نمونه برداری
بااا اوگاار انجااام گرفاات ( .)Zahedi, 1998موقعیاات
جغرافیایی نقا نمونه بارداری باا اساتفاده از سیساتم
موقعیتیا جهانی ثبت شد .سپس همۀ الشبرگهای
روی سطح زمین در داخل هار قطعاه نموناه برداشات
شده و در داخل کیسه های پالساتیکی باه آزمایشاگاه
منتقل شاد .پاس از تاوزین و تعیاین درصاد رطوبات
نمونهها ،برای اندازهگیری درصاد کاربن ،نموناهای باه
وزن  12گاارم از هاار یااک جاادا و آساایا شااده
( )MacDicken, 1997و با روش احترا و قرار گرفتن
در کورة الکتریکی به مدم  15سااعت در دماای 330
درجه سانتیگراد درصد کربن تعیین شد .نموناه هاای

312

خاک تهیهشده از الیههای مختلف خااک نیاز پاس از
انتقال به آزمایشگاه در هوای آزاد خشک شاده و پاس
از خرد کردن کلوخه ها ،جدا کردن ریشه هاا ،سانگ و
دیگر ناخالصیها از الک  1میلیمتری عباور داده شاد.
پااس از آن روی ذرام کوچااکتاار از  1میلاایمتاار،
بررسیهای تجزیۀ شیمیایی خاک انجام گرفت .تعیین
جاارم مخصااوص فاااهری خاااک بااا اسااتفاده از روش
هیدرومتری انجام شد و درصاد کاربن آلای خااک در
الیه های معدنی نیز با استفاده از روش والکلای -بلاک
تعیین شد (.)Walkley & Black, 1934
تجزیهوتحلیل آماری

به منظور بررسی و تشریح ارتبا و ساختار مکاانی
از تجزیهوتحلیل زمینآماری تغییرنما یاا واریاوگرام در
نرمافزار  GS+نسخۀ  9استفاده شد .یکی از مهمتارین
شرو استفاده از روش زمینآمار ،دادههایی باا توزیاع
نرمال است .از ایانرو در صاورم لازوم اگار دادههاا از
توزیع نرمال تبعیت نکناد ،بایاد تبادیل لگااریتمی یاا
نمایی یا تبادیلهاای دیگار انجاام گیارد .زیارا بارای
مطالعام زمین آماری نرمال بودن دادههای پیششار
گام های بعدی یعنی بررسی واریوگرام و درونیابیهای
مختلف است (.)Webster & Margaret, 2007
واریوگرام یا تغییرنماا کمیتای بارداری اسات کاه
درجااۀ همبسااتگی مکااانی و شااباهت بااین نقااا
اندازهگیریشاده را برحساب مرباع تفاضال مقادار دو
نقطه و با توجه به جهت و فاصلۀ آنها نشان مایدهاد.
تغییرنما بهطور گسترده در آنالیز اکولوژیکی نااهمگنی
خاک اساتفاده شاده ( )Zheng et al., 2008و معادلاۀ
آن بهصورم رابطۀ  2است:
رابطۀ 2
که در آن ) N(hتعداد جفت نمونههای باهکاررفتاه
در محاسبه بهازای هر فاصلهای مانند  hاست و بهطاور
معماول هرچاه  hافازایش یاباد تعاداد جفاتهاا کام
میشاود ( .)Hasani Pak, 2013هار تغییرنماا شاامل
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شاخص های اساسی زیر اسات کاه سااختار مکاانی را
توضیح میدهند :اثر قطعاهای ( :)C0مقادار واریاوگرام
بهازای فاصلۀ صفر است که بهازای فاصلۀ صفر باید باه
حداقل خاود یعنای صافر تنازل یاباد ،ولای در عمال
واریااوگرامهااای واقعاای از چنااین شاارایطی تبعیاات
نمیکنند .آستانۀ تثثیر ( :)C+C0مقدار هر واریوگرام از
مقدار کم شروع میشود و پس از فاراز و نشایبهاایی
ممکن است به حد ثابتی میل کند که به آن سقف یاا
آستانۀ تثثیر گفته میشود .در زمینآمار واریوگرامهایی
که به سقف مشخصی میرسند ،اهمیت بیشتری دارند
( .)Hasani Pak, 2013درصاااد سااااختار مکاااانی
( :)C/C+C0کمیتاای کااه باارای طبقااهبناادی مقاادار
وابساااتگی مکاااانی متغیرهاااا باااهکاااار مااایرود
( .)Cambardella et al., 1994اگر این نسبت کمتر از
 10درصد باشد ،وابستگی مکانی متغیر ضاعیف اسات،
اگر این نسبت بین  10تا  30درصاد باشاد ،وابساتگی
مکانی آن متوس و اگار بیشاتر از  30درصاد باشاد،
وابستگی مکانی متغیر قاوی اسات .وابساتگی مکاانی
قوی به این معناست که در دامنۀ تثثیر میتوان متغیار
مورد نظر را تخماین زد .دامناۀ تاثثیر ( :)Aفاصاله ای
است که در آن واریوگرام به حد ثابتی مایرساد و باه
حالت خ افقی نزدیک مایشاود و هرچاه بازرگ تار
باشد ،داللت بر پیوستگی مکانی گستردهتاری دارد .در
شکل  1نمایی از یک تغییرنما (واریوگرام) ارائاه شاده
است .برای محاسبۀ واریوگرامها از مدلهای همسانگرد
(مستقل از جهت) و مدل های ناهمسانگرد (وابسته باه
جهت) استفاده شد که هر کدام خود شامل مدل هاای
خطی ،کاروی ،نماایی و گوساین هساتند .در تحلیال
واریوگرام ها نوع مدل و مقادیر متغیرهای دامنۀ تاثثیر،
آستانۀ تثثیر ،واریانس مکانی ،درصاد سااختار مکاانی،
ضریب همبستگی ،مجموع مربعاام بااقیماناده و اثار
قطعهای تعیین شد .ازآنجا که انتخا روش درونیاابی
مناسب ،مستلزم انتخا بهترین تابع نیمتغییرنما برای
برازش روی داده هاست ،پس از آزمون و خطای فراوان
و با توجه به اثر قطعهای ضعیف و ساختار مکانی قوی،
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ماادل ناایمتغییرنمااای مناسااب ارزیااابی شااد .در
نیمتغییرنمایی که دارای اثر قطعاهای ناخاالص باشاد،
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تغییاارام دادههااا وابسااته بااه یکاادیگر بااوده و اصاال
همبستگی مکانی در مقیاس مطالعاتی برقرار است.

شکل  -1نمایی از یک تغییرنما (واریوگرام)

درونیابی نقا نمونه باردارینشاده باا اساتفاده از
تکنیک های زمین آمار از گام هاای اساسای تحقیاق در
بررساای پااراکنش مکااانی متغیاار درصااد کااربن در
عمقهای مختلف منطقاۀ تحقیاق اسات .از ایانرو ،از
روشهااای مختلااف زمااینآماااری ماننااد روشهااای
کریجینااگ ساااده و معمااولی و روش فاصاالۀ وزناای
معکوس و نرمال بهمنظور درونیاابی درصاد کاربن در
نقا نمونهبردارینشده استفاده شد.
 معیارهای ارزیابی صحت :کاارایی درونیاا هاا وبهعبارتی دقت تخماینهاا ،باا مقایساۀ مقادار انحاراف
تخمااینهااا از دادههااای اناادازهگیااریشااده بااه روش
اعتبارسنجی متقاطع ارزیابی شد .بهطوری که در پایاان
ارزیابی ،دو ستون شامل مقادیر مشاهدهای و برآوردشده
وجود دارد که توس آن میتوان خطاا و انحاراف روش
را بیان کرد ( .)Mir Mousavi et al., 2010رایجتارین
معیارهای آماری برای تعیین این انحاراف تخماینهاا
معیارهااای میااانگین قاادر مطلااق خطااای نساابی2
( ،)MAREمیانگین خطای اریبی انحاراف )MBE( 1و
ریشه دوم میانگین مربعاام خطاا )RMSE( 3هساتند
1. Mean Absolute Relative Error
2. Mean Bias Error
3. Root Mean Squared Error

( .)Shabany, 2009مقاااادیر معیارهاااای ماااذکور از
رابطههای  3 ،1و  5بهدست میآیند:
رابطۀ1
رابطۀ 3

رابطۀ 5
در رابطااههااای باااال  :xfiمقاادار دادة باارآوردشااده،
 :xoiمقدار دادة مشاهدهشده توسا مادل و  :nتعاداد
داده هاست .معیارهای یادشده ،دقت مادل را براسااس
تفاضل بین مقادیر واقعی و مقادیر برآوردشده ارزیاابی
میکند .هرچه مقدار آنها کمتر و باه صافر نزدیاکتار
باشد ،حاکی از اختالف کمتر بین مقاادیر برآوردشاده
با مقادیر مشاهدهشده است ()Alijani et al., 2008؛ و
بیانگر این است که روش استفادهشده واقعیت را خو
شبیهساازی مایکناد ( Faraji Sabokbar & Azizy,
 .)2006باا اسااتناد بااه مطالااب باااال ،در نهایاات نقشاۀ
تغییاارام مکااانی درصااد کااربن خاااک بااا اسااتفاده از
روش های درونیابی تهیه شاد .روش دارای بیشاترین
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دقت و کمتارین خطاای محاساباتی ،باهعناوان روش
درونیابی مناساب انتخاا شاد .هادف ایان تحقیاق
برآورد مقدار کربن در واحد سطح و در نتیجه تخماین
ترسیب کربن در عرصههای جنگلکاریشاده اسات .در
این تحقیق برحسب عمق های مختلاف خااک ،درصاد
تراکم کربن و جرم مخصاوص فااهری خااک پاس از
نمونه گیری محاسابه شاد .مادل باه کاررفتاه در ایان
پژوهش اولین بار در سال  2998توس زاهادی و وان
مرونه در بلژیک به منظور برآورد مقدار ترسایب کاربن
خاااک معرفاای شااد ( .)Zahedi, 1998در بع اای
تحقیقااام ،مقاادار ذخیاارة کااربن تااا عمااق 222
سانتیمتری خاک در عرصههای جنگلی در نظر گرفته
میشود ،اما خاکهاای کامعماق مانناد لیتوساول یاا
اینسپتیسول از  22سانتیمتار تاا حاداک ر عماق 02
سانتیمتری برای ترسایب کاربن خااک مادنظر قارار
میگیرد ( .)Zahedi, 1998در این تحقیق تا عماق 02
سانتیمتری خااک در عرصاه هاای جنگلکااری بارای
ترسیب کربن خاک در نظر گرفته شد .براسااس مادل
ریاضی زیر (رابطۀ  ،)0پس از اندازهگیری درصد تراکم
کربن به تفکیک هار الیاه خااک باا اساتفاده از روش
والکلی-بلک ،مقدار ترسیب کربن باا مقیااس گارم در
متر مربع محاسبه میشود (.)Zahedi, 1998

رابطۀ 0

در این رابطه  Ccوزن کربن ترسیب شده در  2متر
مربع و  Cدرصد تراکم کربن در الیۀ مشخصی از خاک
و  Bdجرم مخصوص فاهری خاک برحسب گارم بار
سانتیمتر مکعب و  eضاخامت عماق خااک برحساب
سانتیمتر است.
نتایج
آمار توصیفی درصد کربن

بااهمنظااور بررساای چگااونگی توزیااع دادههااا و
دستیابی به خالصه ای از اطالعام آماری درصد کربن
در عمااقهااای مختلااف ،توزیااع فراواناای باااا کمااک
ویژگیهای آن که شامل میاانگین ،حاداقل ،حاداک ر،
انحراف معیار ،واریانس ،چولگی و کشایدگی اسات باه
دو صورم لگاریتمی و غیرلگااریتمی بررسای شاد کاه
نتایج آن در جدول  2آمده است .آزمایش توزیع نرمال
بودن دادهها براساس آزمون کولماوگروف -اسامیرنوف
نشااان داد کاااه همااۀ متغیرهااا از توزیااع نرمااال
برخوردارند .باهعالوه مقادیر چولگی ارائهشده نیز نتایج
نرمال بودن را تثیید میکند که در همۀ متغیرهاا باین
 -2و  +2قرار دارد.

جدول  -2نتایج تجزیهوتحلیل آماری درصد کربن در عمقهای مختلف خاک
عمق ()Cm

آمار

میانگین

انحراف معیار

واریانس

حداقل

حداک ر

چولگی

کشیدگی

2 - 20

لگاریتمی
غیرلگاریتمی

2/933
2/810

2/393
2/958

2/231
2/898

2/28
2/28

2/09
3/92

(-2/59 )2/13
(2/29 )2/13

(-2/59 )2/50
(-2/99 )2/50

20 - 32

لگاریتمی
غیرلگاریتمی

2/325
2/299

2/338
2/832

2/253
2/99

2/22
2/22

2/91
5/25

(2/21 )2/11
(2/80 )2/11

(-2/35 )2/50
(2/33 )2/50

32 - 02

لگاریتمی
غیرلگاریتمی

2/092
2/839

2/33
2/338

2/239
2/055

2/22
2/22

2/91
5/25

(2/19 )2/11
(2/29 )2/11

(-2/39 )2/50
(1/18 )2/50

تجزیهوتحلیل ساختار مکانی

بهمنظور انتخا مناسبترین روش درونیابی و نیز

تشخیص پدیدة همسانگردی نیاز باه انتخاا بهتارین
تابع نیمتغییرنما برای برازش دادههاست .بارای درصاد
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کااربن تحاات بررساای در عمااقهااای مختلااف خاااک،
ناهمسانگردی آنها کنترل شد که باا توجاه باه تقاارن
نیمتغییرنما ،درصد کربن در هر سه عماق همساانگرد
است .در این پژوهش چهار نوع نیم تغییرنمای خطای،
کروی ،گوسین و نمایی استفاده شد کاه در جادول 1
ارائه شده است .همچناین مادلهاای نایمتغییرنماای
برازشدادهشده برای درصد کربن هر کدام از عمقهای
تحت بررسی در شکل  3ارائه شده است .باا توجاه باه
جدول  1برای درصد کربن در دو عماق  2 -20و -32
 20سانتیمتر در ایان پاژوهش مادل نایمتغییرنماای
گوسین با در نظر گرفتن ساختار آن مناسابتار باوده
است .این مدل با توجه باه رفتاار آن کاه تغییارام از
نزدیکی مبدأ مختصام شروع شده و باهتادریج شایب
آن زیاد شده و در فاصلۀ معینی کاه دامناۀ تاثثیر ()A
نام دارد به سقف خود میرسد .باهعباارتی نتاایج ایان
تحقیق نشان داد که مدل گوساین واریاوگرام تجربای
برای درصد کربن در عمق اول پس از طی فاصلهای در
حدود  9متر به سقف خاود ( 2/88درصاد) مایرساد.
برای درصد کربن در عمق دوم نیز پس از طای فاصالۀ
 23متری به سقف  2/23میرسد .برای درصاد کاربن
در عماااق ساااوم ( 32 -02ساااانتیمتااار) مااادل
نیم تغییرنمای نمایی مناسب تشخیص داده شد .مادل
نمایی کمای بااالتر از مبادأ مختصاام شاروع شاده و
بهآرامی شیب آن کم میشود و پس از طی فاصالۀ 25
متری به سقف خاود ( )2/23مایرساد .بازرگ باودن
نساابت  C/C+C0بیااانگر زیاااد بااودن ساااختار مکااانی
نسبت به ساختار تصادفی است .در نیمتغییرنمایی کاه
مقدار واریانس تصادفی صفر است (بدون سااختار ،)C0
مقدار این نسبت  2خواهد بود؛ در نتیجه هرگاه مقادار
این نسبت صفر بود ،یعنی اینکه هیچ وابستگی مکاانی
بین نمونههای اندازهگیریشده وجود نادارد .اگار ایان
نسبت کمتر از  2/0باشد نقش مؤلفۀ ساختاردار کمتار
از مؤلفۀ بیساختار است و ساختار مکانی ضعیف است
و کاربرد زمینآمار مفید واقع نمایشاود .نتاایج نشاان
میدهد کاه در ایان پاژوهش نسابت  C/C+C0بارای
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درصد کربن در هر سه عماق تحات بررسای بایش از
 2/90است .این شاخص از مهمترین عوامال ماؤثر بار
تثیید ساختار مکانی است کاه حتای در عماق اول در
این تحقیق نزدیک باه  2باهدسات آماده اسات و اثار
قطعهای درصد کربن در هر ساه عماق تحات بررسای
مقدار خیلی ناچیزی اسات؛ از ایانرو سااختار مکاانی
درصد کربن در هر سه عمق بسیار قوی است.
ارزیابی اعتبارسننجی و انتاناب بهتنرین روش
درونیابی

پااس از انتخااا توابااع ناایمتغییرنمااای مناسااب
(واریوگرام) برای درصد کربن هر کدام از عمقهای تحات
بررسی ،هر کادام از روشهاای درونیاابی ارزیاابی شاد.
نتایج مربو به ارزیابی روشهای درونیابی در جادول 3
نشان میدهد روشی که کمترین مقادیر ارزیاابی خطاا را
داشته باشد بیشاترین دقات را دارد و بارای تهیاۀ نقشاۀ
تغییرام مکانی درصد کربن در عمق ماورد نظار انتخاا
مایشاود ( .)Webster & Margaret, 2007از ایانرو،
نتایج درونیاابی درصاد کاربن نشاان داد اساتفاده از
روش کریجینااگ معمااولی در عمااق اول ،بااهدلیاال
کمتاارین مقااادیر خطااای MBE ،)2/559( MARE
( )-2/2298و  )2/992( RMSEنسبت به دیگر روشها
مناسب است .همچنین درونیابی درصد کربن در عماق
دوم نیز بهدلیل کمتارین مقاادیر میاانگین قادر مطلاق
خطای نسبی ( ،)2/930میانگین خطای اریبای انحاراف
( )-2/219و ریشۀ دوم میانگین مربعام خطاا ()2/331
با روش کریجینگ معمولی انجام گرفت .در عماق ساوم
نیز تهیۀ نقشۀ پراکنش درصد کربن باهدلیال کمتارین
خطا نسبت به دیگر روشهاا  -2/223 ،2/339و 2/989
با روش کریجینگ معماولی بهتارین نتیجاه را داشات.
البته مقادیر معیارهای خطا در دو روش وزندهی فاصلۀ
معکوس و وزندهای فاصالۀ نرماال باا اخاتالف انادکی
نسبت به کریجینگ معمولی بیشتر بوده است.
در مرحلۀ آخر نقشه ها ی تغییرام مکاانی درصاد
کربن در سه عمق تحت بررسی براساس مناسب ترین
روش درونیابی در محای نارم افازار  GS+نساخه 9
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تهیه شد که در شکل  5نشان داده شده است .در هر
سه نقشه ،با حرکت از شمال به جنو  ،درصد کاربن
افزایش می یابد  .دامنۀ تغییرام درصد کربن در عماق
اول بین  2/11تا  1/93درصد است که باا حرکات از
غر به مرکز ،درصاد کاربن افازایش ماییاباد و باه
 1/29درصد میرسد  .با رسیدن باه جناو منطقاه،
درصد کربن افزایش می یابد و به باالترین مقدار خود
برابر باا  1/93درصاد مایرساد  .روناد ماذکور بارای

تغییرام مقدار درصد کاربن در دو عماق دیگار نیاز
صاااد اساات  .بااا ایاان تفاااوم کااه بیشااترین دامنااۀ
تغییرام درصد کربن  2/20تا  3/53درصد است کاه
در عمق  20-32سانتیمتر ی مشهود است .تغییارام
درصد کربن در عمق سوم از  2/10درصاد در شامال
منطقه تاا  2/99درصاد در جناو منطقاه متفااوم
است ،به طوری که هرچه از شمال به جناو حرکات
میکنیم بر درصد کربن خاک افزوده میشود.

جدول  -1شاخصهای تغییرنما ،معیارهای انتخا مدل و کنترل اعتبار آن برای درصد کربن در عمقهای مختلف
عمق
()Cm

مدل

اثر قطعهای
به درصد ()C0

آستانۀ تثثیر به
درصد ()C0+C

دامنۀ تثثیر به
متر ()A

ضریب
همبستگی ()R

واریانس
مکانی ()C

ساختار مکانی به
درصد ()C/C+C0

2 - 20

خطی
کروی
نمایی
گوسین

2/2935
2/222
2/222
2/222

2/2138
2/8002
2/2259
2/882

23/00
22/30
15/38
9/23

2/32
2/83
2/39
2/88

2/9211
2/8052
2/2239
2/8822

2/833
2/999
2/999
2/999

20 - 32

خطی
کروی
نمایی
گوسین

2/23259
2/2222
2/2222
2/2250

2/25030
2/2321
2/2021
2/232

18/12
11/12
38/22
23/93

2/89
2/98
2/99
2/99

2/22589
2/2322
2/2022
2/2190

2/392
2/999
2/999
2/999

32 - 02

خطی
کروی
نمایی
گوسین

2/2823
2/2222
2/2208
2/2229

2/2525
2/2101
2/2329
2/2158

18/12
8/98
25/35
3/10

2/93
2/83
2/93
2/83

2/20838
2/2102
2/2158
2/2119

2/528
2/999
2/909
2/980
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جدول  -3خطاهای تخمینزدهشده برای درصد کربن هر یک از شبیههای درونیابی در عمقهای مختلف
روش ارزیابی خطا
عمق ()Cm

2 - 20

روش درونیابی

()MARE

()MBE

()RMSE

Ordinary Krijing

2/559
2
2/590
2/559

-2/2298
3882311/01
-2/220
2/225

2/992
3889990
2/981
2/989

2/930
2/999
2/905
2/992

-2/21938
3155009/13
-2/23818
-2/29290

2/331
3531395
2/338
2/822

2/339
2
2/380
2/330

-2/22323
3809092/29
-2/22998
-2/23302

2/989
3893333
2/992
2/998

Simple Krijing
Inverse Distance Weighted
Normal Distance Weighted
Ordinary Krijing

20 - 32

Simple Krijing
Inverse Distance Weighted
Normal Distance Weighted
Ordinary Krijing

32 - 02

Simple Krijing
Inverse Distance Weighted
Normal Distance Weighted

شکل  -5نقشۀ درصد کربن خاک در سه عمق تحت بررسی
جدول  -5میانگین ترسیب کربن در الیههای الشبرگی ( )LFHو عمقهای مختلف خاک و ذخیرة آن
در عرصههای مختلف جنگلکاریشده در پارک جنگلی جهاننما
عمق
()cm

میانگین
()ton/h

سوزنیبرگان خالص
()ton

سوزنیبرگ-پهنبرگ
()ton

پهنبرگ-سوزنیبرگ
()ton

مجموع ذخیرة کربن
()ton

2 - 20

32

99/9

825/3

233/3

2235/9

20 - 32

29/3

91/2

023/5

222/3

993/1

32 - 02

29/5

91/0

012/2

221/3

995/9

LFH

2/9

2/92

2/98

2/81

1/3
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نتایج جدول  5نشان میدهد که میانگین ترسایب
کربن در عمق اول معدنی خااک ( 2-20ساانتیمتار)،
اختالف زیادی نسبت به دو عمق دیگر خااک دارد .در
کل عرصههای تحت بررسی (سطح  39هکتار) در ساه
عرصااۀ جنگلکاااریشااده در مجمااوع ذخیاارة کااربن
ترسیبشده در الیۀ الشبرگی و سه عمق معدنی خاک
( 2-02سانتیمتر)  1532تن بارآورد شاده اسات کاه
بهطور متوسا فرفیات ایان عرصاههاا  98/0تان در
هکتار ترسیب کربن تا عماق  02ساانتیمتاری خااک
است .نتایج این تحقیق نشاان مایدهاد کاه هار ساه
عرصۀ جنگلکاری در سه الیۀ خااک از لحااظ ذخیارة
کربن اختالف چشامگیری را نشاان مایدهناد .تاودة
جنگلکاری سوزنیبرگ-پهنبرگ بهویاژه در الیاۀ اول
خاک با بیشترین مقدار ذخیرة کربن نسبت باه دیگار
الیهها فرفیت بیشتری در مقایساه باا دیگار تاودههاا
دارد .این نتایج نشاندهندة تاثثیر تلفیاق گوناه هاا در
فعالیاتهااای جنگلکااری اساات کاه الگوهااای مکااانی
مختلفی را در عمقهای مختلف خاک بیان میکند.
بحث
با توجه باه تقاارن تغییرنماا ،درصاد کاربن تحات
بررساای در عمااقهااای مختلااف خاااک همسااانگرد
نتیجه گیری شاد کاه باا نتاایج تحقیاق تاثثیر مقادار
نیتروژن بر ترسایب کاربن در دو تاودة جنگلای راش
خالص و آمیخته در جنگل آموزشی -پژوهشی خیارود
نوشااهر ( )Farahnak, 2015مطابقاات دارد .در ایاان
پژوهش با توجه به اینکه ساختار مکانی و اثر قطعاهای
در هر سه عمق به ترتیب بیشتر از  2/90و نزدیک باه
صفر است ،ساختار مکانی درصد کربن در هر سه عمق
بسیار قوی است.
نتایج درونیابی درصد کربن نشاان داد اساتفاده از
روش کریجینگ معمولی در هر ساه عماق اول ،دوم و
سوم بهدلیل کمترین مقادیر خطای  MBE ،MAREو
 RMSEنسبت به دیگر روشها مناساب اسات کاه باا
نتایج تحقیق پراکنش مکانی ترسایب کاربن در تاودة
جنگلی راش خالص و آمیخته (مبنی بار دقات زیااد و
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خطای کمتر روش کریجینگ معمولی) همخوانی دارد
( .)Farahnak, 2015از ایااانرو ،در تثییاااد ایاااان
مطلب محققاان ( ;Webster & Oliver, 2007, 1998
 )Van Meirvenneبیااان کردنااد کااه در تخمااین
زمااینآماااری ویژگاایهااای مختلااف خاااک ،روش
کریجینگ از روش وزن دهی فاصلۀ معکاوس و نرماال
دقیقتر است.
با توجه به تابش بیشتر نور و سرعت معدنی شادن
در بخش جنوبی پارک مواد آلی بهسرعت تجزیاه و در
الیه های معدنی خااک ترسایب مایشاوند .از ایانرو،
بررسی تغییرام مکانی مقدار کربن بیانگر درصاد زیااد
کربن در بخش جنوبی منطقه نسبت به بخش شامالی
است .تغییرام درصد کربن در هار ساه عماق بیاانگر
تثثیر شیب کم و عمق خاکزایای بیشاتر در ذخیاره و
ترسیب کربن در بخش جناوبی منطقاه اسات کاه باا
نتایج ( ،Gharebaghi )2018مبنی بر افزایش ترسایب
کربن در شیب کم با خاکزایی مناسب مطابقات دارد.
با توجه به مطالب یادشده میتوان نتیجاه گرفات کاه
دقت روش کریجینگ از دیگر روشهای اساتفادهشاده
بیشتر است .این یافته با نتایج دیگر محققان در قاوی
بااودن روش کریجینااگ در بررساایهااای مختلااف
خصوصیام خاک حتی در برآورد مقدار شاوری خااک
نساابت بااه روشهااای وزندهاای فاصاالۀ معکااوس و
کوکریجینگ همخوانی دارد ( .)Yuan et al., 2013باا
استناد به نتایج جدولهای  1و  3ساختار مکانی قاوی
و اثر قطعهای بسیار کم نشاندهندة الگاوی مناساب و
بهینۀ نمونهبرداری است که تنهاا باا اساتفاده از روش
زمینآمار میسر است .میتوان روش نمونهبارداری را از
عوامل مهم تثثیرگذار بر دقت روشهاای زماینآمااری
بیان کرد .ازآنجا که طراحی نموناه بارداری باه منظاور
دستیابی به ساطوق اعتمااد معاین ،مساتلزم داشاتن
اطالعام کافی در زمینۀ نحاوة تغییرپاذیری در واحاد
نمونهبرداری است ،بدون اطالع از ماهیت تغییرپاذیری
متغیر تحات بررسای ،طراحای نموناه بارداری دشاوار
خواهد بود .برای دستیابی به اهاداف ماذکور ،شاناخت
ساختار مکانی متغیر مربو در واحاد نموناه بارداری از
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اهمیاات خاصاای برخااوردار اساات کااه بااا اسااتفاده از
بررسیهای زمین آمار حاصل میشاود .نقشاۀ تغییارام
مکانی درصد کاربن در منطقاۀ تحقیاق در شناساایی و
معرفاای تااودههااای جنگلاای مناسااب مهاام اساات و در
برنامهریزیهای مربو به اصالق خاک کااربرد دارد .باا
توجه به اهداف ایان تحقیاق ،بارآورد فرفیات ترسایب
کربن در خاک و معرفی الگاوی اجرایای مناساب بارای
توسعۀ جنگلکاریها ،از اهمیت زیادی برخاوردار اسات.
زیرا در شرای فعلی که توسعۀ ف اای سابز شاهری در
دستور کار برنامهریزان قرار دارد ،شناخت این فرفیت و
برآورد دقیق آن بسیار راهگشا خواهاد باود .در منطقاۀ
جنگلی پاارک جهااننماا در ساطح  39هکتاار ،مقادار
ترسیب کربن در عمق اول بیشتر از دو عمق دیگر است
که با توجه به ترکیب مواد آلی در سطح فوقاانی خااک
این موضوع بدیهی به نظر میرسد .با توجاه باه شابکۀ
متراکم نمونهبرداری ( 220نمونه خاک) بهطور متوسا
این عرصهها با تودههای مختلف درختی میتواناد 98/0

318

تاان در هکتااار فرفیاات ترساایب کااربن در عمااق 02
سانتیمتری خاک داشته باشد که بر این اساس ،ذخیرة
کربن ترسیبشده در این سطح  1532تان اسات .ایان
تحقیق نشان داد که هر سه عرصاۀ جنگلکااری در ساه
الیۀ خاک از لحاظ ذخیرة کربن اختالف زیادی را نشان
میدهند .این نتاایج باا یافتاههاای ()Lei et al., 2019
مطابقت دارد .تودة جنگلکاری سوزنیبارگ-پهانبارگ
بهویژه در  2-20سانتیمتری خاک با بیشاترین ذخیارة
کربن نسبت به دیگار الیاه هاا فرفیات بیشاتری را در
مقایسه با دیگر تودهها نشان داده است که بیاانگر تاثثیر
تلفیق گوناههاا در عملیاام جنگلکااری و ف اای سابز
است .بر این اساس میتوان الگوهای مکانی مختلفای را
در عمقهای مختلف خاک در نظار گرفات .اساتفاده از
این قابلیت بسیار مهم در عرصه های جنگلکاری در کنار
کارکردهای تفرجای و تلطیاف هاوا ،در زمیناۀ تجاارم
کربن و کارکرد اقتصاادی نیاز جایگااه ویاژهای خواهاد
داشت.
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Abstract
This study was carried out to investigate the spatial variability of litter carbon storage and its
sequestration in the soil layers in the forested area of Jahannama Park. First, 115 soil samples were
taken from 0-15, 15-30, and 30-50 cm depths using the grid-transect sampling method. After the
determination of the percentage of organic carbon, the geostatistical methods (simple kriging, ordinary
kriging and inverse distance weighting methods) were used to investigate the spatial variability of
carbon percentage in the non-sampled locations. The cross-validation method was used to evaluate the
accuracy of the results using MARE, MBE, and RMSE statistical criteria. The results showed that the
carbon content in the first two depths had a Gaussian variogram model and, in the third depth, was
exponential. Nugget effect and spatial structure of carbon percentage in the first, second and third
depths were 0.001%, 0.999%, 0.0045%, 0.966%, 0.0058%, and 0.956%, respectively, which shows
the less nugget effect and good spatial structure of carbon in both the surface and the deep layers. Low
estimation error showed that ordinary kriging was able to make the correct estimation for all of the
depths. Considering the objectives of this study, in an area, about 36 hectares with a dense sampling
network (115 soil profiles) with different tree stands, on average, 68.5 tons carbon sequestration per
hectare has been estimated to a depth of 50 cm which is a total of 2470 tons of carbon sequestration in
this area. The sampling strategy in this study to estimate the soil carbon sequestration in afforestation
can be a good model for other similar areas.
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