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 چکیده

خشک مهاطق خشک و نیاهی به خصوص در منآتش سوزی از جمله عوامل اکولوژیک موثر بر توسعه و تکامل جوامع گی    

سوزی اتع پس از آتشهای مختلف یک اکوسیستم به ویژه خاک جهت مدیریت مرآگاهی از اثرات آتش سوزی بر جنبه باشد.می

اصل زمانی تحقیق حاضر در دو مرتع روستای گوشه علیا  شهرستان خنداب استان مرکزی که آتش سوزی با فو اهمیت دارد.

تصادفی و  داری به صورت کامالًربنمونهشاهد صورت گرفته است.  عترسوزی دو ساله و دو مشساله و آت ۴معین آتش سوزی 

تواند های زمانی مختلف مینتایج تحقیق نشان داد که آتش سوزی در بازه . سانتیمتری خاک انجام گرفت ۳0تا  0 مقاز ع

و تش سوزی آبین مراتع نتایج نشان داد . گرددساله  ۲ساله و  ۴موجب تغییر در ویژگی های خاک در مراتع با آتش سوزی 

و درصد  ، وزن مخصوص ظاهری ECصفات  دار وجود داشت و خاک اختالف معنی   pHدر مورد صفت مقدار تنهاشاهد مراتع 

اشته و با در سالهای نخستین تغییر قابل توجهی در خصوصیات خاک ند سوزی آتش بود. دارکربن خاک فاقد اختالف معنی

 نمایان گردد. زمان ممکن است این تغییرات بیشتر گذشت 

 ا.لیعگوشه  ،مواد آلی خاک ،های کلیدی: آتش سوزیواژه 

mailto:m.rezaei21982@gmali.com
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 همقدم

راتع ها و مکننده جنگلاز بین عوامل نابود .بنای تمدن هر کشور است ترین زیرخاک یکی از ارکان منابع طبیعی و شاید مهم   

عوامل زیادی  بوم به ثیر آتش سوزی بر عناصر غذایی در یک زیستأت (.۱۳۹۱ ،یخسرو)آید ترین به حساب میآتش خطرناک

 ،های گیاهینوع گونه ،آتش سوزی فصلزمان و  ،منابع قابل اشتعال ،سوزینوع و شدت آتش :بستگی دارد که عبارتند از

تواند عناصر غذایی برای گیاهان می یبنابراین بسته به نوع آتش سوزی فراهم .توپوگرافی و همچنین شرایط آب و هوایی منطقه

با ( ۱۳۹۲)حیدری و همکاران . (kumar et al, 2013) از محیط خارج شود عیدافزایش یابد و یا اینکه به واسطه تبخیر و تص

کردن خاک پس از آتش سوزی در مراتع نیمه استپی چهارمحال و بختیاری به این نتیجه رسیدند که  یییا پوو مطالعه اندوخته 

های نخستین پس از رخداد آن سبب کاهش  تندی انباشت کربن در خاک شده که با گذشت زمان پیامدهای سوزی در سالشآت

 از برخی به گیاهی بر پوشش سوزیآتش ثیرتأ بررسی با (۱۳۹۳) همکاران و غالمی .اندازه کاهش یافت تازیانبار آن بر خاک 

 الکتریکی هدایت و خاک آلی ماده ،خاک هایویژگی بین از که دریافتند شیراز بمو ملی پارک مراتع در خاک هایویژگی

 که بود آن بیانگر آنها نتایج .داشتند شده سوزیآتش مناطق با بیشتر همبستگی خاک هایویژگی سایر به نسبت یتعمر درویشگاه

 بررسی با (۱۳۹۳) ایروانی .شود اهرویشگ در خاک هایویژگی در تغییر موجب تواندمی مختلف زمانی هایبازه در سوزی آتش

 پس زمان گذشت و سوزی آتش که داد نشان اصفهان فریدون منطقه در سوزی آتش از پس خاک فیزیکی اجزای زمانی تغییرات

 است. گردیده آلی مواد داغ و آب با گیریعصاره قابل هایکربوهیدرات کل، نیتروژن میانگین دارمعنی سبب افزایش آن از

و  است. گودرزی بوده دارمعنی غیر هاسال تمام در افزایش این اما گردیده خاک C/N نسبت افزایش باعث سوزی شآت همچنین

 فسفر کل، ازت میزان سوزی آتش از بعد که دریافتند مراتع خاک خواص و سوزیآتش پیامدهای بررسی با (۱۳۹۴) همکاران

 تبادل ظرفیت و میزان جذب قابل منیزیم ولی یافته کاهش جذب ابلق پتاسیم و خاک آلی کربن جذب، قابل کلسیم جذب، قابل

 خصوصیات سایر ولی بر داشته مثبت ثیرتأ خاک رس افزایش میزان به سوزیآتش همچنین است. یافته افزایش خاک کاتیونی

 آثار مطالعه اب (،۱۳۹۵) همکاران و داوری است. نداشته تأثیر سیلت خاک درصد درصد شن، ظاهری، مخصوص )جرم فیزیکی

 پیامدهای سوزیآتش ند کهدریافت مرکزی زاگرس در رتعم یک در خاک شیمیایی هایویژگی برخی سوزی آتش باقیمانده

 ،جذب قابل نزمنگ ،آلی ماده شده گیریاندازه شیمیایی هایویژگی بین از .داشت منطقه خاک شیمیایی هایویژگی بر چشمگیری

 شدن و سوز نیم خاطر به بیشتر آلی مواد .دادندنشان  سوزی آتش اثر در افزایش بیشترین خاک محلول پتاسیم و منیزیم ،کلسیم
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 مقاومت دلیل به احتماال شده یادعناصر  افزایشو  دادند نشان افزایش باقیمانده مواد در شدن و متراکم گیاهی پوشش احتمالی

 .است بوده دیگر عناصر به نسبت حرارت برابر در آنها کمتر

 روشهاو  داوم

 موقعیت منطقه-الف

ی در حد استان مرکزواقع در  شهرستان خنداباز توابع  قره چایدر بخش هکتار  ۱70۴روستای گوشه علیا با مساحت    

 (.۱)شکل  دقرار دار  ۳۴ 0۹ ۳6تا   ۳۴ ۱۲ ۱8 های جغرافیاییو عرض ۴۹ ۱۲ ۵۹تا  ۴۹ ۱6 ۵7جغرافیایی  هایفاصله طول

حداکثر  و ی مترمیل ۳00میانگین بارندگی سالیانه  .واقع گردیده است متر ۲780متر تا  ۱۹۴0 ارتفاعی این منطقه بین حدود

ه ترتیب در و ب ۱۳۹۴و  ۱۳۹۲های در سال مورد مطالعه مراتع آتش سوزی .باشددرجه و حداقل دمای درجه می دمای منطقه

 هکتار صورت گرفته است. ۹/۴۳و  ۵/7سطوح 
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 در استان مرکزیطقه مورد مطالعه موقعیت من -1شکل 

 برداری و آزمایشگاهیروش نمونه-ب 

 ه ی زمانی دوپس از شناسایی منطقه و تعیین حدود منطقه مورد بررسی مراتع شاهد و مراتع آتش سوزی شده در دو باز    

 تکرار 4 باال تصادفی نمونه برداری به صورت کام .مشخص گردید گذشته است، آتش سوزیه که از وقوع ساله و چهار سال

وزن  ، EC ،pHتعیین شد و جهت  هبرداشت واگرمتری به وسیله سانتی 3۰ عمقدر هر تکرار یک نمونه خاک از  .انجام گرفت

 جهت spss 21ر از نرم افزا کهای خاگیری ویژگیازهپس از اند ه انتقال یافت.مخصوص ظاهری و مواد آلی خاک به آزمایشگا

 .گردید آنالیز داده استفاده
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 نتایج

تش مراتع آای هخالصه پارامترهای آماری شامل میانگین، حداقل، حداکثر و اشتباه استاندارد روی میانگین کل پالت     

 آمده است. 1ول در جدسوزی دو ساله و شاهد آتش، ساله 4سوزی 

 سوزی دو ساله و شاهدآتش، ساله 4تش سوزی مراتع آواقع در  هایخالصه پارامترهای آماری صفات مرتبط با خاک در پالت 1جدول 

 خاک متریسانتی ۰-3۰ در عمق

 اشتباه استاندارد حداقل حداکثر میانگین صفت

pH 9457/7 خاک  ۰8/8  8۰/7  ۰22۰4/۰  

EC 19/134 خاک  ۰۰/166  3۰/95  911۰۰/5  

4984/1 وزن مخصوص ظاهری خاک)گرم بر سانتیمتر مکعب(  85/1  18/1  ۰6327/۰  

1۰66/1 درصد کربن آلی خاک  29/1  95/۰  ۰3397/۰  

ک، خاک، وزن مخصوص ظاهری خا ECو  pHمقدارگیری شده شامل صفات: تجزیه واریانس ساده برای صفات اندازه    

 2ول و نتایج در جد ، انجام گردیدخاک متریسانتی ۰-3۰ عمقهای خاک درصد کربن خاک و مقدار کربن آلی خاک در نمونه

 ده است.ارائه ش

 4تش سوزی آمراتع در واقع  هایدر پالتدار بودن میانگین مربعات، برای صفات مورد بررسی تجزیه واریانس وسطح معنی 2جدول 

 خاک متریسانتی ۰-3۰ در عمق سوزی دو ساله و شاهدآتش، ساله
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 صفت Fمقدار  میانگین مربعات درجه آزادی دارسطح معنی

 pHمقدار  ۹۱۱/۱۳ 0۲۴/0 ۲ **

Ns ۲ 6۹6/۴8۳ ۱۹۴/۱  مقدارEC 

Ns ۲ 0۱6/0 ۲8۴/0 )وزن مخصوص ظاهری خاک)گرم بر سانتیمتر مکعب 

Ns ۲ 0۱۹/0 ۴8۳/۱ درصد کربن آلی خاک 

 باشد.بدون معنی می nsمعنی دار و  %۱در سطوح  ب همبستگیضری      **

، ساله ۴مراتع آتش سوزی ( نشان داد که بین ۱0-۴نتایج تجزیه واریانس ساده برای صفات مورد بررسی خاک )جدول      

اختالف  pHت مقدار فقط صفشیمیایی خاک  از نظر صفات فیزیکوخاک  متریسانتی 0-۳0 در عمق سوزی دو ساله و شاهدآتش

 دار داشت.معنی

 0-۳0 عمق در سوزی دو ساله و شاهدآتش، ساله ۴مراتع آتش سوزی گیری شده در مقایسه میانگین صفات مختلف اندازه

 آمده است. ۲و شکل  ۳ول شماره دانکن انجام شد و نتایج آن در جدبه روش خاک  سانتی متری
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، ساله 4ش سوزی مراتع آتدر واقع  هایدر پالت یری شده با استفاده از آزمون دانکنگمقایسه میانگین صفات مختلف اندازه ۳جدول 

 خاک متریسانتی ۰-3۰ در عمق سوزی دو ساله و شاهدآتش

 

 
 در عمق سوزی دو ساله و شاهدآتش، ساله 4مراتع آتش سوزی های واقع در آلی خاک در پالتمقایسه میانگین درصد کربن  2شکل 

خاک سانتیمتری 3۰-۰  

سوزی دو آتش مرتع شاهد

 ساله

 4آتش سوزی 

 ساله

 صفت

93/7 b 88/7 B 03/8 a مقدار pH 

6/137 a 9/121 A 1/143 a مقدار EC 

56/1 a 5/1 a 43/1 a یمتر مکعب( وزن مخصوص ظاهری خاک)گرم بر سانت 

02/1 a 14/1 a 15/1 a درصد کربن آلی خاک 
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از  روش اک خ متریسانتی 0-۳0 در عمقسوزی دو ساله آتش، ساله ۴مراتع آتش سوزی به منظور مقایسه کربن آلی خاک در 

سوزی دو شآت، ساله ۴مراتع آتش سوزی بین کربن خاک  درصد که نشان داد  ۴جفتی استفاده گردید نتایج جدول  tآزمون 

 داری وجود ندارد.از نظر آماری اختالف معنیساله 

 ۰-3۰ در عمق سوزی دو سالهآتش، ساله 4مراتع آتش سوزی واقع در  هایپالتکربن آلی خاک در درصد نتایج مقایسه  4 جدول

 جفتی tبه روش آزمون خاک  متریسانتی

 گیریتیجهبحث و ن

تواند موجب تغییر در ویژگی های خاک در مراتع با های زمانی مختلف میتحقیق نشان داد که آتش سوزی در بازهاین نتایج    

خاک    pHمقداردر مورد صفت  تنهاشاهد و مراتع آتش سوزی بین مراتع نتایج نشان داد . ساله گردد ۲ساله و  ۴آتش سوزی 

نتایج این دار بود.، وزن مخصوص ظاهری و درصد کربن خاک فاقد اختالف معنی ECصفات  ت و دار وجود داشاختالف معنی

سانتیمتری خاک  نسبت به مرتع آتش  0-۳0در عمق  ربن آلیدرصد  ک ۱۵/۱ساله  با  ۴تحقیق نشان داد که مرتع آتش سوزی 

مطابقت  (۱۳۹۵ن )و همکارا داوریبا نتایج  که کربن آلی خاک بیشتری را دارا بوده است درصدسال و مرتع شاهد  ۲سوزی 

تواند به دلیل افزایش تولید و زیتوده گیاهان در مناطق آتش سوزی شده و سوزی میافزایش کربن آلی پس از آتش. داشته استن

یزان معدنی شدن تواند به دلیل افزایش م.  همچنین افزایش کربن آلی میدر نتیجه افزایش حاصلخیزی و تولید مواد آلی زیاد باشد

سطح 

 دارمعنی

درجه 

 آزادی

مقدار 

t 

 جفت ها هااختالف جفت

خطای  هااختالف میانگین

 استاندارد

انحراف 

 معیار

 میانگین

  پایینکران  کران باال

7۹۹
/0

 

۳ ۲78
/0

 

۹۲0۲
/0

 

۱6۱۱8
/0

 

0۵۵۴۹
/0

 

۱۱0۹8
/0

 

0۱۵۴۲
/0

 

   خاک درصد  کربن 

 سوزی دو سالهآتش - ساله 4مراتع آتش سوزی 
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 کربن آلی اتصالبه خاطر کاهش فعالیت های بیولوژیکی از طریق کاهش تجزیه مواد هوموسی و غیره هوموسی در اثر سوختن 

. (Ahlgren, 1960) و تغییر شکل مواد آلی باشد معطربا مواد معدنی و حفاظت در مقابل تجزیه بیوشیمیایی همانند تغییرات کربن 

در سالهای نخستین تغییر قابل توجهی در خصوصیات خاک نداشته و با گذشت زمان ممکن  سوزی آتشاد نتایج تحقیق نشان د

کاری و کپه  بذرپاشی، بذرسوزی اجرای عملیات با توجه به افزایش مواد آلی در اثر آتشاست این تغییرات بیشتر  نمایان گردد. 

 .کاری در مناطق آتش سوزی توصیه می گردد

 منابع

 خاک شیمیایی یژگیهایو برخی در سوزیآتش باقیمانده آثار .۱۳۹۵ ایروانی، م. مصدقی، م. ر. عباسی، م، ع. حاج م. .داوری،۱

  ۲۳7-۲۳6 ةصفح .۲ شماره .۳0جلد  الف. آب(. و خاک )علوم خاک پژوهش های نشریه مرکزی، زاگرس در مرتع یک در

 نامه پایان .دونفری منطقه در سوزی آتش رخدادهای از پس خاک آلی ماده فیزیکی ءاجزا زمانی تغییرات .۱۳۹۳ ، م.ایروانی.۲

 .اصفهان صنعتی دانشگاه ارشد کارشناسی

 مراتع در سوزیآتش از پس خاک پویایی کربن و اندوخته. ۱۳۹۲دشتکی، ش. رئیسی، ف. طهماسبی، پ.  قربانی ،حیدری.۳

 ة، صفح۴ماره ، ش۲۳ دوره .تبریز کشاورزی دانشگاه .خاک و آب دانش پژوهشی علمی مجله .بختیاری و چهارمحال استپی نیمه

۲6۴-۲۵۱. 

 در اتعمر خاک شیمیایی و فیزیکی های ویژگی برخی در سوزی آتش مدت کوتاه های پیامد ارزیابی .۱۳۹۱ ، ا.خسروی.۴

 .اصفهان صنعتی دانشگاه کشاورزی دانشکده ارشد کارشناسی نامه پایان .فریدون منطقه

 ملی پارک راتعم در خاک ویژگیهای از برخی بر گیاهی پوشش سوزیآتش تاثیر .۱۳۹۳ ، ح.عباسی ، ج.بانیقر ،پ.غالمی.۵

  .۴۱ – ۵0 ةصفح .۲ شماره ،۵ دوره .نور واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،ایران طبیعی های اکوسیستم نامهفصل .شیراز بمو

 .داریمرتع مجله .مراتع خاک خواص بر سوزی آتش ایپیامده بررسی .۱۳۹۴ ، ش.شفیعی نجبا ، م.عظیمی ، م.گودرزی.6

 .۵۳-6۴صفحة  ۱ شماره .۲ دوره .گرگان طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه

7.Ahlgren,if.&c.E.Ahlgren,1960Ecological of forast fires. Not.Ror26 .483-553 
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8.kumar,M. , M.A.Sheik, j . A.Bhatard R. Bussmann . 2013. Effoct of fire on til nutrients and under story 

veyetetion chir pine forestin Garhwai Himalaya india. Acta E col. Sin. 33:59-63. 

 


