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  کربن آلی خاك در حوزه آبخیز ازنا مکانیتوزیع بررسی 
 

  3و محسن جوان 2، مسعود داوري1حجت قربانی واقعی
  دانشجوي کارشناسی ارشد آبخیزداري دانشگاه گنبد کاووس3استادیار دانشگاه کردستان،  2استادیار دانشگاه گنبد کاووس،  1

  
  

  چکیده
از ایـن روش   .خـاك اسـت   هاي سازي ویژگی و نقشه مکانیکارهاي مهم براي توزیع یابی زمین آمار یا کریجینگ یکی از راه میان
در حوزه آبخیز ازنا  یپژوهشدر  در این راستا، .استفاده کردهاي عمومی خاك  سازي مرسوم در ارزیابی ویژگی اي نقشهتوان بج می

بررسـی  برداري  ي نمونه منطقه 100خاك  فوقانی ي ود در الیهغلظت کربن آلی موجگیري از زمین آمار  با بهره، در استان لرستان
یابی کریجینگ  سپس براساس میان. با یک مدل نمایی برازش داده شد تجربی غلظت کربن آلی خاكتغییرنماي  نیم در ابتدا .شد

حـوزه   غربـی هایی از شمال غرب و جنـوب   در بخشنشان داد که  نتایج. تعیین شد غلظت کربن آلی خاك مکانیتوزیع معمولی 
در نواحی شرقی وجود دارد که  کمترین مقدار کربن آلی خاكکه  حالی در. باالترین مقدار کربن آلی خاك وجود داردآبخیز ازنا، 
بـراي  نشـان داد کـه    ایـن تحقیـق   نتـایج در مجموع . تواند بدلیل هدررفت خاك ناشی از فرسایش و شیب زیاد باشد احتماالً می

  .ي مناسب است ا گزینهکریجینگ  ،پارامترهاي خاك هاي مکانی یسازي و کمی نمودن ویژگ نقشه
  

  ازنا کربن آلی خاك، ،مکانیتوزیع  ،نماییرتغ نیمزمین آمار،  :کلمات کلیدي
  

  مقدمه - 1
کربن جهانی خود، از اجزاي کلیدي چرخه  باالیی ي الیه متريسانتی 100ذخیره کربن آلی در  گرمپتا 1500 داشتن خاك با

ذخیره اتمسفري کربن و  پتاگرم 750تقریباً این مقدار ذخیره کربن آلی خاك با مجموع  ).McGrath and Zhang ،2003(است 
در افزایش تولید محصول و کاهش انتشار ) SOC(کربن آلی خاك  .)Lal ،2002( ذخیره زیستی کربن معادل است گرمپتا 600

کره  و زیست) Atmosphere(ر خاك پویا بوده و به پیروي از هواسپهر آلی دکربن . اي نقشی اصلی بعهده دارد گازهاي گلخانه
)Biosphere( هاي خاك، در نتیجه برهم کنش فعال بین مواد  دیگر ویژگینیز همانند کربن آلی خاك مقدار  .استداراي تغییر

  کند اي تغییر می اي و قاره منطقه در مقیاس شرایط اقلیمیو ت خاك، کاربري اراضی، توپوگرافی ، بافشناسی مادري و پیشینه زمین
 )Zhang and McGrath ،2004.(  ورزي،  به مدیریت خاك و اراضی، عملیات خاكکربن آلی خاك در اراضی زراعی مقدار همچنین

ورود ). Heenan et al ،2004(ها، آبیاري، زهکشی و حفاظت آب و خاك بستگی دارد  کش کاربرد کودهاي دامی، استفاده از آفت
اما خروج آن از خاك . شود هاي آلی به خاك کنترل می کننده به خاك از طریق افزودن بقایاي محصوالت زراعی و اصالحن آلی کرب

کربن جزیی در تعادل بین  يتغییر. گیرد ، روانآب و فرسایش صورت میهاي آبی با آبشویی بوم بصورت گازها و انتقال آن در زیست
مکانی در ذخیره کربن آلی خاك مشخص  اتبه دلیل تغییر. یستی کربن خاك را تغییر دهدممکن است ذخیره زورودي و خروجی 

  ).Turner and Lambert ،2000( مشکل است یکوچک نمودن چنین تغییرات
 محدودي يتعداداز خاك  ،بر است زماننیز ها براي تجزیه  نمونه سازي بوده و آماده دشوار رخ از خاك رداريب نمونهاز آنجایی که 
 سطحی خاكبه الیه کربن آلی از خاك براي تعیین  برداري ، نمونهها پژوهشبیشتر  دراین در حالی است که . شود نمونه برداشته می

و  دقیق ي کربن آلی خاك، ارزیابی ات ذخیرههاي تغییر داده نبودربن آلی خاك و کهاي  کمبود دادهاز اینرو، . شود محدود می
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را  مکانی کربن آلی خاكهایی که تغییرپذیري  بنابراین، یافتن روش). Don et al ،2007(سازد  میه مواجمشکل با آن را  مدیریت
  تواند در تصحیح کارهاي مدیریتی کشاورزي و توسعه کاربري اراضی پایدار بسیار مفید باشد مهیا کند می

 )Liu et al ،2006 .( فیایی از زمین آمار و سیستم اطالعات جغرا اخیري  چند دههدر)GIS (شود؛  اي استفاده می بصورت گسترده
بهره گرفته  آنها یابی میانو پارامترهاي خاك  مکانیهاي  ویژگی براي کمی نمودن  پیشرفته ییها روش از ها زیرا در این تکنیک

ن آلی اراضی زیر کرب مکانی توزیع هاي ویژگیکه  شود بنابراین در این پژوهش تالش می .)McGrath and Zhang ،2003( شود می
  . شود بررسیگیري از زمین آمار  با بهرهحوزه ازنا در استان لرستان 

  
  ها و روش مواد -2

 21º ′17″عرض شمالی و  49º 33′54″تا  25º 33′03″واقع در محدوده ازنا آبخیز حوزهاین پژوهش در استان لرستان در 
آن به  نقطه ترین پایینو  کیلومتر مربع، ارتفاع بلندترین 2/1015 مسـاحت حوزه حدود. انجام شدطول شرقی  º49 47 ′55″تا  49

متوسط گراد و  درجه سانتی 2/11ساالنه درجه حرارت متوسط  حوزه آبخیز ازنا داراي .متر از سطح دریا است 1845 و 3245ترتیب 
سطح حوزه را به % 54د هورنفلس بیش از که سازن بودهشناسی  سازند زمین 15داراي  حوزه این. متر است میلی 457رندگی ساالنه با

موقعیت حوزه آبخیز  1شکل . باشد نیمه خشک سرد میارتفاعات در مطابق الگوي آمبرژه، اقلیم حوزه ازنا . خود اختصاص داده است
  .دهد ازنا را نشان می

  

  
  برداريي آبخیز ازنا و نقاط نمونه موقعیت حوزه - 1شکل 

  
ي واحدهاي  گیري از نقشه با بهرهو  )GPS( به کمک سیستم موقعیت یاب جهانیمطالعاتی ي  نقطه 100 در برداري نمونه

از  ،نقطه مطالعاتیدر هر . صورت گرفت فیزیوگرافی حوزه و تقسیم هر واحد فیزیوگرافی به واحدهاي اراضی و اجزاي واحد اراضی
صورت  به از آنمخلوط نمودن حدود یک کیلو گرم  برداري انجام شده و پس از نمونهخاك سطحی متري  سانتی 15عمق صفر تا 

  . شد گیري اندازهغلظت کربن آلی خاك ) Walkley- Black )Cwbسپس، در آزمایشگاه با استفاده از روش  .مرکب تهیه گردید
الگوي مکانی یک نما، تغییر نیم. باشد می) Variogram(تغییرنما  براي مطالعه تغییر پذیري مکانی نیاز به رسم نیم در زمین آمار

(تغییرنما  در حقیقت محاسبه نیم. دهد را نشان می )کربن آلی خاك در این مطالعه( )Z(xi)( اي متغیر ناحیه h(  با استفاده از
  .کند هاي جدا از هم را محاسبه می میانگین نامتجانس بودن بین داده ،)1(رابطه 
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  . مقدار گام بین زوج نقاط است) h(موقعیت متغیر و ) xi(در این رابطه 
تئوري  هاي مدلیکی از نما، براي مطالعه پراکنش مکانی و تخمین مقدار متغیر در نقاط فاقد نمونه، تغییر بعد از محاسبه نیم

ها راجع به ساختار فضایی و همچنین پارامترهاي  این مدل. دوش مینما برازش داده  تغییر بر نیمنمایی  و کرويخطی، نظیر  مناسب
هاي  توان بعنوان یکی از روش کریجینگ را می ).1385محمدي، (کنند  یابی کریجینگ اطالعاتی را فراهم می ورودي روش میان

  : فضایی معرفی نمود که نوعی میانگین متحرك وزنی استیابی  ي میان بهینه




 n

i ixzixz
1

)()(  )2(                                                                                        

اد نقاط استفاده شده تعد x ،nي در نقطه zمقدار تخمینی متغیر  xi ،z*(x) يدر نقطه zاي متغیر  مقدار مشاهده z(xi)که 
شوند که واریانس  اي انتخاب می ها به گونه در روش کریجینگ، وزن. استi اي  ه وزن داده شده به مقدار مشاهد iدر تخمین و 

 ,.McGrath et al( گیرد از اینرو، کریجینگ بعنوان بهترین تخمین نااریب خطی مدنظر قرار می. تخمین کمترین مقدار باشد

2003.(  
 
  نتایج و بحث -3
  ها و توصیف آماري معرفی داده -1-3

 ارائه) 1(در جدول تعیین شده  Walkley-Blackکه با روش  کربن آلی خاك خالصه نتایج توصیف آماري مربوط به متغیر
متغیر بوده و میانگین % 07/2تا  15/0از ) SOC(نشان داده شده است کربن آلی خاك ) 1(گونه که در جدول  همان. شده است

   .است% 580/0و  543/0نیز به ترتیب برابر  SOCي  مقدار میانگین هندسی و میانه. است% 610/0حسابی آن 
  

  SOCانحراف معیار، واریانس و پارامترهاي آماره اصلی  - 1جدول 
  متغیر  مد  میانه  یانگینم  میانگین حسابی  انحراف معیار  واریانس  کمینه  بیشینه  چولگی  کشیدگی

36/5  02/2  07/2  15/0  112/0  335/0  610/0  543/0  580/0  450/0  SOC(%) 

  
هر  ؛)نشان داده نشده است اطالعات( باشد داراي چولگی مثبت می لیکن ،نرمال بوده SOCي ها که توزیع آماري دادههر چند 

این  در. هاي پرت دارد وجود جوامع فرعی و یا وجود داده ودن واریانس،یکنواخت ب بر غیر داللت اندازه مقدار چولگی بیشتر باشد
هاي لگاریتمی شده با  دادهنتایج نشان داد که . هاي کربن آلی خاك از تبدیل لگاریتمی استفاده شد پژوهش براي نرمال کردن داده

کاهش  66/0و  06/0ربن آلی خاك به ترتیب به بعد از تبدیل لگاریتمی چولگی و کشیدگی ک .مدل شوندتوانند  می تري توزیع نرمال
هاي کند، براي بیان مقدار میانگین کربن آلی خاك، آماره روي مینرمال پی-از آنجایی که کربن آلی خاك از توزیع لوگ. یافت

  .باشند تري می هاي معرف در مقایسه با میانگین حسابی شاخصمیانگین هندسی و میانه 
  

  SOC مکانیساختار  -2-3
تجربی  يتغییرنما نیم. ارائه شده است) 2(در شکل  آنو پارامترهاي  SOC هايبر داده برازش شده يتغییرنما نیممدل ترین به

   .شده است داده شبراز کیلومتر 71و دامنه  219/0، آستانه 089/0اي  با اثر قطعه با یک مدل نمایی SOCبراي محاسبه شده 
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 )RSS= 6.613E-6و  C0=0.0889 ،C+C0=0.2188 ،a=71100 m ، r2= 0.723: مدل نمایی( (Cwb)تغییرنما نیممدل  -2شکل 

  
  هاي خاك استفاده گردد ویژگی مکانیبندي وابستگی  تواند براي کالس می دامنهاي به  عهمعموالً نسبت اثر قط

 )Cambardella et al., 1994 .( اما اگر این نسبت . شدیدي است انیمکباشد متغیر داراي وابستگی  25/0اگر این نسبت کمتر از
 در این مدل. است عیفمتغیر ض مکانیوابستگی متوسطی دارد، در غیر اینصورت  مکانیباشد متغیر وابستگی  75/0و  25/0بین 

متوسطی  مکانیوابستگی  داراي کربن آلی خاكدهد که  این موضوع نشان می .است 594/0معادل  دامنهبه اي  اثر قطعه نسبت
توسعه   دامنه این تواند تا می مکانیبستگی مبر این موضوع داللت دارد که خود ه ،کیلومتري در این مدل 71 دامنهمچنین ه. است
اي که  بهترین فاصلهپس قطعاً باید ، دهد میکیلومتري رخ  71ي  توان چنین بیان نمود که بیشتر تغییرات در فاصله بنابراین می .یابد
  .از این مقدار باشدکمتر عیین غلظت کربن آلی خاك انجام شود براي ت برداري نمونه  کار

  
  SOC مکانیع یتوز -3-3

کربن  مکانیاستفاده شد تا نقشه توزیع  کریجینگ یابی ، در میانبر واریوگرام تجربی برازش داده شده پارامترهاي مدل نمایی
ورد مطالعه، از روش کریجینگ یابی شده در محدوده م ر میانبراي بدست آوردن مقادی. بخیز ازنا تولید گرددآهاي حوزه  آلی در خاك

توزیع ، 3 در شکل ارائه شدههاي  بر اساس نقشه .ارائه شده است 3درشکل  مکانییابی  نتایج نهایی فرایند میان. اي استفاده شد نقطه
یابی  هاي میان ي داده دامنهشان داد که نتایج ن. باشند نداشته و داراي ساختار مکانی می ، روندي تصادفیکربن آلی خاكو پراکنش 

توان مشاهده نمود که مقدار کربن آلی خاك در  می SOCمقدار  مکانیي توزیع  از نقشه. متغیر است 5/3%تا  1/0از  SOCشده 
مترین هاي شرقی، ک در بخش. ي آبخیز ازنا بیشتر از سایر نقاط است حوزهو منطقه کوچکی از جنوب غربی هاي از شمال غرب  بخش

 سطحاما در کل بیشتر . تواند به دلیل هدر رفت خاك ناشی از فرسایش و شیب زیاد باشد مقدار کربن آلی وجود دارد که احتماالً می
  .باشد می1%کمتر از کربن آلی  مقدار داراي ز ازناحوزه آبخی
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  در حوزه آبخیز ازنا SOCنقشه توزیع فضایی غلظت  -4شکل 

  
  نتیجه گیري -4

ساز بهبود و ارتقاء  هاي فیزیکی و شیمیایی خاك، زمینه استاندارد ماده آلی در فاز جامد خاك به علت تأثیر آن بر ویژگیمقدار 
این  نتایج. دهد ها را افزایش می همچنین علم بر توزیع مکانی آن در خاك، پتانسیل مدیریت کیفی و کمی خاك. سالمت خاك است

حوزه آبخیز ازنا از منظر مقدار ماده آلی در حد نسبتاً متوسطی قرار دارد که این امر احتمال  سطحتحقیق نشان داده است که بیشتر 
علت بهبود وضعیت . هاي منطقه از نوع کروي است هاي پایدار را فراهم آورده است به طوري که ساختمان غالب خاك ایجاد خاکدانه

 250توان به غالب بودن ذرات کوچکتر از  ل غربی و غربی را میهاي شما اي این حوزه آبخیز به ویژه دربخشه ماده آلی خاك
این در . میکرون خاك، کشت گیاهان خانواده لگومینوزه و نیز عدم استفاده از ادوات مکانیزه کشت و کار در سطح وسیع نسبت داد

ت خاك ناشی از فرسایش و شیب تواند به دلیل هدر رف حالی است که کمتر بودن مقدار ماده آلی در بخشهاي شرقی احتماالً می
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