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چکیده
آتش به عنوان یک عامل بوم شناختی ،دارای اثرات منفی یا مثبت بر اجزای تشکیل دهنده بومسازگانها میباشد .در این تحقیق ،اثر آتش
بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مراتع قشالقی بهشهر مورد ارزیابی قرار گرفت .بهطوری که یک محدودهی معرف آتش
سوزی در اراضی مرتعی و یک محدوده در اراضی مرتعی تبدیل شده به زراعت ،برای نمونهبرداری انتخاب و در کنار هر یک از آنها ،یک
منطقه همگن به عنوان شاهد (بدون حریق) تعیین شد .نمونهبرداری از خاک به روش سیستماتیک -تصادفی با استفاده از سه ترانسکت
 111متری که بر روی هر یک از آنها  11محل نمونهبرداری (جمعاً  91نمونه) به صورت تصادفی تعیین شد ،انجام شد و نمونههای خاک
از عمق صفر تا 11سانتیمتری برداشت شد .خصوصیات فیزیکوشیمیایی نمونههای خاک شامل چگالی ظاهری ،رطوبت ،بافت ،پتاسیم،
فسفر ،نیتروژن ،کربنات کلسیم معادل ،کربن آلی ،اسیدیته و قابلیت هدایت الکتریکی خاک در آزمایشگاه تعیین شد .در نهایت دادههای
بهدست آمده از طریق آزمون  tو با استفاده از نرمافزار  SPSS v.19مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافتههای تحقیق نشان داد که آتش-
سوزی در مراتع مورد مطالعه اثر معنیداری بر کاهش رطوبت ( )P≤ 0.01و کربن آلی خاک ( )P≤ 0.05داشته ولی میزان فسفر ( ≤P

 ،)0.01پتاسیم ،قابلیت هدایت الکتریکی و اسیدیته خاک را بهطور معنیداری ( )P≤ 0.05افزایش داده است .در صورتی که در مراتع
تبدیل شده به زراعت اختالف معنیدار تنها در افزایش پتاسیم ( )P≤ 0.05و کاهش رطوبت ( )P≤ 0.01مشاهده شد .بهطور کلی نتایج
نشان داد که خصوصیات شیمیایی خاک در بومسازگانهای طبیعی نسبت به مناطق دستخورده توسط انسان ،واکنش مشخص و
محسوستری نسبت به آتش از خود نشان داده است .همچنین با توجه به نتایج بدست آمده ،لزوم اجرای برنامههای مدیریتی نظیر کنترل
شدت و مدت آتش برای هدایت اثرات بعدی آتش ضروری به نظر میرسد.
واژگان کلیدی :مراتع جلگهای ،بومسازگان ،خاک ،آتش ،بهشهر
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 -1مقدمه
آتش به عنوان یکی از فرآیندهای بوم شناختی نقش
مهمی در تغییر ترکیب گونهای ،ساختار ،تنوع و
عملکرد بومسازگانها دارد که بسته به شدت ،وسعت
و زمان آتشسوزی ،تأثیرات متفاوتی را در مقیاس
زمانی کوتاه و بلندمدت از خود بر جای میگذارد
( Cassie et al., 2009; Ortman & Beran,
;2008; Kristofor, 2006; Certini, 2005
;Lance et al., 2005; Moghadam, 2004
.)Ketterings et al., 2002; Dale et al., 2002

امروزه در خشکیها پس از فعالیت بشری (شهری و
روستایی) ،آتش فراگیرترین عامل تخریبکننده بوم-
سازگانهای طبیعی بهشمار میرود ( Siahmansour
 .)et al., 2014بنابراین آتش اگرچه واژهای لست که
اغلب مردم از آن میترسند ولی میتوان از آن به
عنوان یک عامل بزرگ برای مدیریت در مراتع نیز
استفاده کرد که موجب بهبود گونههای علوفهای برای
دام و کنترل گیاهان مهاجم میشود .آتش قدیمی-
ترین روشی است که به وسیله بشر برای کنترل و از
بین بردن گیاهان نامرغوب به کار رفته است و از
هجوم بوتهها به علفزارها جلوگیری میکند
( .)Hasanvandi, 2013امروزه نیز آتش بهطور
وسیع برای تمیز کردن جنگلها ،مراتع و مزارع
استفاده میشود ،زیرا این کار را یک روش آسان و
اقتصادی برای افزایش دسترسی به سطح کاربری
مورد نیاز میدانند ( ;Badia et al., 2014
 .)Siahmansour et al., 2014اثرات بلندمدت آتش
به عنوان یک عامل پرقدرت تغییردهنده محیط
زیست ،چرخه مواد غذایی بومسازگان ،رشد گیاهان،
موجودات خاکزی ،آبشویی و فرسایش خاک میباشد
( .)Mataix-Solera et al., 2011دورههای کوتاه-
مدت آتشسوزی نیز میتواند عناصر قابل استفاده و

ضروری را بعد از آتشسوزی افزایش میدهد که رشد
گیاهان را تحریک میکنند .بیشتر از  11درصد فسفر
موجود در مواد آلی نیز ممکن است طی این نوع
آتشسوزیها آزاد شوند ( Ketterings et al.,
 .)2002از طرفی پراکندگی نامناسب خاکستر در
زمینهایی که در معرض سوزاندن هستند تغییرات
بسیاری را در خصوصیات خاک ایجاد میکند.
همچنین بقایا و پوشش گیاهی خشک شده ،تحت
تأثیر آتش ،مواد غذایی را آزاد نموده و باعث غنی-
سازی خاک میشوند ( ;Haubensak et al., 2009
.)Snyman, 2004; Carleton & Loftin, 2000
در برخی موارد آتشسوزی باعث میشود تا ریشهها
بازسازی شده ،یقه و پنجهها خوب مستقر شوند.
همچنین آتش گیاهان نامطلوب و خاردار را حذف
کرده و باعث میشود تا مراتع به زودی شایستگی
خود را برای چرای دام به دست آورند
( .)Siahmansour et al., 2014شدتهای کم
آتشسوزی تأثیر کمی بر خصوصیات شیمیایی و
زیستی خاک دارند ولی دماهای زیاد حاصل از آتش
ممکن است خصوصیات اساسی و بنیادی خاک مثل
بافت ،مینرالوژی و ظرفیت تبادل کاتیونی را تغییر
دهند ( .)Ketterings & Bigham, 2000آتش،
سرعت فرآیندهای شیمیایی مورد بحث در هوادیدگی
کانیها را افزایش میدهد ،از اینرو در دراز مدت
عناصر غذایی چون کلسیم ،منیزیم و پتاسیم آزاد
میشوند ( .)Gomez-Rey et al., 2013افزایش
مقدار کلسیم ،منیزیم و پتاسیم و خاکستر در
درازمدت میتواند  pHخاک را با جانشین کردن
هیدروژن و آلومینیوم جذب شده بر کلوئیدهای خاک
افزایش دهد ( & Aref et al., 2011; Moody
 .)Ebel, 2012این وضعیت احتماال یکی از اثرات
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سودمند آتش میباشد زیرا ،قابلیت دسترسی عناصر
غذایی به ویژه در خاکهایی با  pHکم را افزایش
میدهد ( .)Wan et al., 2001مطالعات مختلف
نشان میدهد که تداوم ،شدت و گسترش آتشسوزی
اندازههای متفاوتی دارد .این پارامترها اصوالً توسط
اقلیم ،میزان انباشت ضایعات ،اشتعالپذیری سوخت-
ها ،آب موجود در خاک و توپوگرافی منطقه کنترل
میشود ( .)Scharenobrach et al., 2012اثرات
مستقیم آتش بر کیفیت رویشگاه از دو منبع اصلی
سوختن مواد آلی و گرم شدن الیههای سطحی خاک
سرچشمه میگیرند .سوختن مواد آلی منجر به آزاد
کردن دی اکسید کربن ،گازهای نیتروژن و تهنشینی
مواد معدنی به شکل خاکستر میشود .در نتیجه
شرایط رطوبتی و دمایی خاک رویشگاه تغییر میکند
( .)Castaldi & Aragosa, 2002اثرات غیر مستقیم
آتش بستگی به تغییرات پوشش گیاهی دارد .یک
آتشسوزی شدید ممکن است حیات تمام گیاهان
روی سطح خاک را از بین ببرد که در نتیجه آن
پوشش گیاهی از طریق استقرار گونههایی با بذور
سبک ،که ممکن است از خارج مناطق سوخته شده
انتقال یابند ،تجدید مییابد (.)Jensen et al., 2001
با توجه به اثرات مستقیم و غیرمستقیم آتش بر
خصوصیات خاک و تأثیر آن بر تغییرات پوشش
گیاهی ،وقوع آن میتواند پایداری بسیاری از بوم-
سازگانهای طبیعی که ناشی از تأثیر آن بر روی
خاک و سایر منابع میباشد ،را تحت تأثیر قرار دهد.
لذا ،تحقیق حاضر به بررسی واکنش خاک نسبت به
آتشسوزی اراضی مرتعی و اراضی مرتعی تبدیل شده
به زراعت پرداخته است.

 -2مواد و روشها
 1-2منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در نزدیکی منتهی الیه جنوب
شرقی دریای خزر در محدوده  19◦ 115تا 19◦ 15
طول شرقی و  99◦ 115تا  99◦ 115عرض شمالی واقع
شده است .شیب این منطقه کمتر از  1درصد با
ارتفاع  -18تا  -11متر پایین تر از سطح دریا ،دارای
میانگین بارندگی ساالنه  711میلیمتر و اقلیم نیمه-
مرطوب گرم تا معتدل میباشد pH .خاک قلیایی
(حدود  )7/8و ترکیب بافت آن متوسط و عمیق
است .پوشش گیاهی غالب منطقه شامل گونه های
چوبی انار ( ،)Punica granatumسازیل ( Carex
 ،)comansتمشک ( ،)Rubus fruticsosتنگرس
( )Amygdalus lycioidesو گز ( Tamarix
 )aphyllaمیباشد که همراه با آن گونههای علفی
جو وحشی ( ،)Hordeum murinumعلفباغ
( ،)Dactylis glomerataمَرغ ( Cynodon
 ،)dactylonچچم ( ،)Lolium perenneیونجه
( ،)Medicago sativaشبدر ( Trifolium
 ،)repenseچمن یکساله ( ،)Poa annuaچمن
پیازدار ( ،)Lolium perenneپنیرک ( Malva
 )sylvestrisو علف شور ( )Salsola Kaliکه تحت
چرای دام قرار میگیرند ،پراکنش یافتهاند.

 2-2روش تحقیق
ابتدا در منطقه مورد مطالعه با پیمایش صحرایی فلور
گیاهی موجود شناسایی و محلهای آتشسوزی
مشخص شد .سپس یک محدوده معرف در اراضی
مرتعی و یک محدوده در اراضی مرتعی تبدیل شده به
زراعت که آتشسوزی در آنها اتفاق افتاده بود ،برای
نمونهبرداری انتخاب و به صورت متناظر در کنار هر
یک از آنها منطقه شاهد (بدون حریق) تعیین شد.
آتشسوزی در اراضی زراعی بهصورت عمدی برای از
بین بردن باقیماندههای گیاهی و حذف آفات توسط
زارعین صورت گرفته که با توجه به عدم کنترل آن،
به مراتع همجوار نیز سرایت نمود .مطالعات و اندازه-

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،96شماره  ،1بهار  1961صفحه 22

گیریها در همه مناطق در اولین فصل رویش گیاهی
(یک سال پس از آتشسوزی) انجام گرفت .انتخاب
واحدهای نمونهبرداری به نحوی بوده که از نظر عوامل
محیطی همگن بوده تا تأثیر گرادیانهای محیطی به
حداقل برسد .انتخاب نقاط نمونهبرداری با استفاده از
روش سیستماتیک -تصادفی ،بوسیله سه ترانسکت
 111متری با فواصل  911متر که بر روی هر یک از
آنها  11محل نمونهبرداری (با توجه به حداقل تعداد
نمونه الزم برای مقایسه آماری) به صورت تصادفی (با
فواصل متغیر) تعیین شد ،انجام شد .تعداد نمونههای
خاک در هر منطقه  91عدد بوده که از عمق صفر تا
11سانتیمتری برداشت شد .نمونهها پس از انتقال به
آزمایشگاه از الک  1میلیمتری عبور داده شده و
خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک شامل توزیع اندازه
ذرات خاک (بافت خاک) به روش هیدرومتری
بایکاس ،اسیدیته خاک به روش گل اشباع با  pHمتر،
قابلیت هدایت الکتریکی به روش عصاره اشباع با
هدایتسنج الکتریکی بر حسب دسیزیمنس بر متر
( ،)dS/mکربن آلی خاک به روش تیتراسیون بر
حسب درصد ،چگالی ظاهری خاک (کلوخه) با
استفاده از پارافین و رطوبت خاک بر حسب درصد
تعیین شد ( .)Jafari Haghighi, 2003همچنین
درصد کربنات کلسیم معادل با تعیین مواد خنثی-
شونده و با استفاده از تیتراسیون ،درصد نیتروژن با
روش کجلدال ،فسفر قابل جذب با دستگاه
اسپکتروفتومتر مدل  1111یو وی و پتاسیم قابل
جذب به روش فلم فتومتری اندازهگیری شد
( .)Ghazanshahi, 2006برای انجام آزمونهای

آماری بر روی دادهها ،ابتدا با تبدیل لگاریتمی ،نرمال-
سازی آنها صورت گرفته و خصوصیات خاک دو
منطقه از طریق آزمون ( t-Testغیرجفتی یا مستقل)
و با استفاده از نرمافزار  SPSSv.19مورد آنالیز قرار
گرفت.

 -3نتایج
نتایج حاصل از بررسی اثر آتشسوزی بر خصوصیات
خاک دو محدودهی مرتعی آتشسوزی شده و بدون
آتشسوزی نشان داد که این عامل اثر معنیداری بر
رطوبت خاک ،فسفر (در سطح  ،)%1قابلیت هدایت
الکتریکی ،اسیدیته ،کربن آلی و پتاسیم (در سطح
 )%1داشته است .در صورتی که اختالف معنیداری
بین خاک دو منطقه از نظر پارامترهای چگالی ،بافت،
نیتروژن و کربنات کلسیم خاک مشاهده نشد
(جدول.)1
نتایج حاصل از آزمون  t-Testنشان داد که میزان
فسفر و پتاسیم خاک در مرتع بدون آتشسوزی به
ترتیب  16/61و  991بوده که این مقدار به  88/16و
( 991میلیگرم در کیلوگرم) در خاک تحت آتش-
سوزی افزایش یافته است .همچنین پارامترهای
قابلیت هدایت الکتریکی ( )ECو اسیدیته ( )pHدر
خاک مرتع تحت آتشسوزی نسبت به محدودهی
بدون آتش افزایش معنیدار یافته است .در حالیکه
میزان کربن آلی و رطوبت خاک در مرتع بدون آتش-
سوزی به ترتیب از  1/16و  11/11درصد به  1/61و
 11/77درصد در محدودهی تحت آتش کاهش یافته
و اختالف معنیدار نشان داده است (شکل .)1
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جدول :1آنالیز واریانس ویژگیهای خاک در دو مرتع آتشسوزی شده و بدون آتشسوزی با استفاده از آزمون t-Test

پارامترهای خاک
رطوبت ()%
چگالی ظاهری
()gr/cm3
رس ()%
سیلت ()%
شن ()%
پتاسیم (میلیگرم
در کیلوگرم)
فسفر (میلیگرم
در کیلوگرم)
نیتروژن کل ()%
کربنات کلسیم
معادل ()%
کربن آلی ()%
pH
)dS/m( EC

تیمار

میانگین

انحراف معیار

آتشسوزی
عدم آتشسوزی
آتشسوزی
عدم آتشسوزی
آتشسوزی
عدم آتشسوزی
آتشسوزی
عدم آتشسوزی
آتشسوزی
عدم آتشسوزی
آتشسوزی
عدم آتشسوزی
آتشسوزی
عدم آتشسوزی
آتشسوزی
عدم آتشسوزی
آتشسوزی
عدم آتشسوزی
آتشسوزی
عدم آتشسوزی
آتشسوزی
عدم آتشسوزی

11/77
11/11
1/99
1/98
19/91
19/17
11/96
96/71
19/61
17/11
991
991
88/16
16/61
1/16
1/11
1/61
1/16
1/61
1/16
8/9
7/99

1/819
1/199
1/811
1/978
9/167
1/199
1/116
1/616
9/918
1/911
91/71
11/911
1/961
11/181
1/116
1/199
1/191
1/791
1/166
1/999
1/198
1/116

آتشسوزی

1/119

91/197

عدم آتشسوزی

1/919

79/111

* معنیداری در سطح 5/51

** معنیداری در سطح 5 /51

درجه آزادی

T

18

**9/996

18

1/171ns

18

1/111ns

18

1/991ns

18

1/199ns

18

*1/691

18

**9/197

18

1/971ns

18

1/187ns

18

*1/791

18

*1/611

18

*1/787

 nsعدم معنیداری
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a
b

شکل  :1مقایسه پارامترهای خاک در اراضی مرتعی آتشسوزی شده و بدون آتشسوزی .عدم وجود حداقل یک حرف مشابه بر روی
ستونها ( )a < bنشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین ستونها است (.)P < % 1

نتایج مطالعه اثر آتشسوزی بر ویژگیهای خاک در
اراضی زراعی آتشسوزی شده و بدون آتشسوزی
نشان داد که این عامل اثر معنیداری بر رطوبت
خاک ،فسفر (در سطح  ،)%1قابلیت هدایت الکتریکی،
اسیدیته ،کربن آلی و پتاسیم (در سطح  )%1داشته

است .در صورتی که اختالف معنیداری بین خاک
منطقه تحت آتشسوزی و بدون آتشسوزی در
ویژگیهای چگالی ،نیتروژن و کربنات کلسیم خاک
مشاهده نشد )جدول .)1
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جدول :2آنالیز واریانس ویژگیهای خاک در اراضی زراعی آتشسوزی شده و بدون آتشسوزی با استفاده از آزمون t-Test

پارامترهای خاک

میانگین

انحراف معیار

تیمار

1/76
6/61
1/98
1/99
99/91
91/88
91/98
91/97
11/11
19/71
161
171
99/19
18/81
1/99
1/91
1/19
1/19
1/18
1/17
8/99
8/18

1/111
1/171
1/691
1/979
19/691
1/961
9/116
11/161
9/911
1/916
1/118
1/911
11/111
1/911
1/611
1/991
1/991
1/117
1/119
1/191
1/111
1/119

آتشسوزی

1/918

1/111

عدم آتشسوزی

1/169

1/119

آتشسوزی
رطوبت ()%
عدم آتشسوزی
آتشسوزی
چگالی ظاهری
()g/cm3
عدم آتشسوزی
آتشسوزی
رس ()%
عدم آتشسوزی
آتشسوزی
سیلت ()%
عدم آتشسوزی
آتشسوزی
شن ()%
عدم آتشسوزی
آتشسوزی
پتاسیم (میلیگرم
در کیلوگرم)
عدم آتشسوزی
آتشسوزی
فسفر (میلیگرم در
کیلوگرم)
عدم آتشسوزی
آتشسوزی
نیتروژن کل ()%
عدم آتشسوزی
آتشسوزی
کربنات کلسیم
عدم آتشسوزی
معادل ()%
آتشسوزی
کربن آلی ()%
عدم آتشسوزی
آتشسوزی
pH
عدم آتشسوزی
)dS/m( EC

* معنیداری در سطح 5/51

** معنیداری در سطح 5 /51

نتایج مربوط به مقایسه میانگینهای دو عامل رطوبت
خاک و پتاسیم ،که دارای اختالف معنیدار بوده اند،
با استفاده از آزمون  t-Testنشان داد که میزان
پتاسیم خاک در اراضی بدون آتشسوزی 161

درجه آزادی

t

18

**9/979

18

1/919ns

18

1/111ns

18

1/881ns

18

1/177ns

18

*1/811

18

1/191ns

18

1/111ns

18

1/771ns

18

1/991ns

18

1/961ns

18

1/179ns

 nsعدم معنیداری

(میلیگرم در کیلوگرم) بوده که پس از آتشسوزی به
 171کاهش یافته است درحالیکه رطوبت خاک از
مرتع بدون آتشسوزی به مرتع تحت آتشسوزی از
 6/61به  1/76درصد کاهش یافته است (شکل .)1
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شکل  :2مقایسه میانگینهای پارامترهای خاک در اراضی زراعی تحت آتشسوزی و بدون آتشسوزی .عدم وجود حداقل یک حرف
مشابه بر روی ستونها ( )a < bنشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین ستونها است (.)P < % 1

 -4بحث و نتیجهگیری
آنچه در نتایج این تحقیق مشاهده شد در مرحله اول
نشاندهندهی اثرات متفاوت آتش در شرایط مختلف
محیطی بر خصوصیات خاک میباشد بهطوری که در
محدودهی مرتعی اثرگذاری آن کامالً متفاوت با اراضی
مرتعی تبدیل شده به زراعت بوده است .در بخش
مرتعی ،عمدتاً پارامترهای شیمیایی شامل اسیدیته،
قابلیت هدایت الکتریکی ،کربن آلی و عناصر فسفر و
پتاسیم تحت تأثیر آتش قرار گرفتهاند درحالیکه
پارامترهای مربوط به فیزیک خاک شامل چگالی و
بافت (درصد شن ،سیلت و رس) واکنش مشخصی به
آتشسوزی نشان ندادند که دلیل آن را میتوان به
عدم تأثیرپذیری خصوصیات فیزیکی نسبت به آتش-
سوزیهای سطحی با دمای کم تا متوسط مربوط
دانست .سایر محققین نیز بیان داشتند که رس در
درجه حرارتهای باالی خاک (تقریبا  911درجه
سانتیگراد) با شکستن ساختار شبکهای ،شروع به
تغییر میکند ولی در درجه حرارتهای  711و 811
درجه سانتیگراد تخریب کامل ساختار درونی آن
اتفاق میافتد ( .)Moslehi et al., 2013تغییرات

درصد رس خاک در تحقیق حاضر با توجه به دمای
پایین خاک نامحسوس بوده و تفاوت معنیداری را از
نظر آماری ایجاد ننموده است .در ارتباط با چگالی،
مشخصاً میتوان گفت که آتشسوزی صورت گرفته
به طور مستقیم بر این پارامتر فیزیکی خاک اثرگذار
نمیباشد .این امر در گزارشات مربوط به مطالعات
 Gundaleو همکاران ( )2005نیز مورد تأیید قرار
گرفته است .تأثیر آتشسوزی بر خصوصیات شیمیایی
نیز با توجه به نوع پارامتر مورد اندازهگیری متفاوت
بوده است .در ارتباط با رطوبت و کربن آلی خاک،
آتشسوزی موجب کاهش آنها شده در حالیکه در
مورد اسیدیته ،قابلیت هدایت الکتریکی ،فسفر و
پتاسیم اثر آن معکوس بوده است .کاهش رطوبت
خاک سطحی در نتیجه آتشسوزی به دلیل ایجاد
حرارت مستقیم بر روی آن و تغییر در پخش و
افزایش شدت دفع آن امری منطقی است که در هر
دو منطقه مرتعی و زراعی مورد مطالعه مشاهده شده
است ( .)Neary et al., 2005ولی در ارتباط با کربن
آلی نتایج مطالعات  Gonzalezو Almendros
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( )2000آتش را موجب تخریب مادهآلی خاک معرفی
نموده که به کاهش کربن خاک منجر میشود.
افزایش عنصر پتاسیم در محدوهی مرتعی و زراعی
تحت آتشسوزی را میتوان ناشی از آزاد شدن
پتاسیم تحت تأثیر سوختن موادآلی و کانیها دانست
که موجب اختالف معنیدار در هر دو منطقه شده
است .در این ارتباط  Molaviو همکاران ( )2009به
افزایش قابل توجه پتاسیم در خاک سوخته جنگلی و
زراعی اشاره نمودند .افزایش عنصر فسفر در محدوده-
ی مرتعی را نیز میتوان ناشی از تبدیل فسفر آلی به
فسفر معدنی دانست که با تخریب مواد آلی خاک
صورت میگیرد .این تبدیل موجب تولید فسفر
محلول شده که به صورت فسفاتهای آلومینیوم ،آهن
و کلسیم در خاک رسوب مینماید .البته بایستی
توجه داشت که این تغییرات در درجه حرارتهای
پایین قابل انجام نیست و در صورت تأمین گرمای
مورد نیاز اتفاق میافتد ( ;Rau et al., 2007
 .)Giovannini et al., 1990در ارتباط با نیتروژن
خاک آتشسوزی موجب کاهش میزان ازت خاک ،با
توجه به فرار بودن آن ،شده ولی مقدار آن معنیدار
نبوده است که دلیل آن را میتوان به میزان و شدت
آتشسوزی در منطقه که از نوع شدید و طوالنی نبوده
است ،مربوط دانست (.)Rau et al., 2007
قابلیت هدایت الکتریکی ،ویژگی دیگری است که
افزایش آن در خاک محدودهی مرتعی آتشسوزی
شده را میتوان به اثر آتش بر آزادسازی یونها در
خاک مرتبط دانست که با توجه به افزایش یونهای
محلول در خاک ،قابلیت هدایت الکتریکی را افزایش
داده است .این نتایج با یافتههای سایر محققین در
این زمینه مطابقت مینماید ( Arocena & Opio,
 .)2003; Carleton & Loftin, 2000عالوه بر
موارد فوق ،اثر افزایشی آتشسوزی بر اسیدیته خاک
در این محدوده ،احتماالً به دلیل تأثیر آتش بر

تشکیل کربناتهایی مانند پتاسیم و همچنین
اکسیدها و هیدروکسیدها در الیههای سطحی خاک
میباشد که به باالرفتن  pHخاک میانجامد ( Hatten
 .)et al., 2005آنچه نتایج این تحقیق نشان میدهد
عدم واکنش مشخص غالب ویژگیهای خاک نسبت
به آتش ،در محدوهی زراعی (اراضی مرتعی تغییر
کاربری یافته) مورد مطالعه است .این تفاوت را در
وهله اول میتوان به عدم وجود دمای کافی برای
ایجاد تغییرات ،مشابه آنچه در محدودهی مرتعی به
وقوع پیوست ،مرتبط دانست ،زیرا در این محدوده به
دلیل از بینرفتن پوشش گیاهی طبیعی ،بار سوختنی
کافی برای ایجاد درجه حرارتهای الزم وجود نداشته
است .از طرف دیگر ،بر هم خوردن تعادل طبیعی
موجود در بومسازگان و در پی آن خاک مرتع که به
دلیل شخم و شیار و برگرداندن خاک صورت گرفته
است ،موجب ایجاد شرایط جدیدی از نظر خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی خاک شده است که در نتیجه آن،
غالب پارامترهای مورد اندازهگیری نسبت به آتش
این
در
نداشتهاند.
مشخصی
واکنش
ارتباط  Ketteringsو  )2000( Bighamبیان
داشتند که برای ایجاد تأثیرات کمی در خصوصیات
شیمیایی و زیستی خاک نسبت به آتش ،دماهای زیاد
مورد نیاز میباشد .همچنین  Gundaleو DeLuca
( )2006نشان دادند که در حضور منابع سوختی
فعال ،آتشسوزی میتواند کلیه مبادالت یونی را در
خاک مورد تغییر قرار دهد که این موضوع در بوم-
سازگانهای تغییر شکلیافته از روند مشخصی
برخوردار نیست.
بهطور کلی تحقیق حاضر نشان داد که خاک در بوم-
سازگانهای طبیعی نسبت به مناطق دستخورده
توسط انسان ،واکنش مشخص و محسوستری نسبت
به آتش از خود نشان داده است .بهطوری که این
واکنش در خصوصیات شیمیایی بیشتر از خصوصیات
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 بنابراین با. اثرات منفی بوده است،رطوبت و کربن آلی
 لزوم اجرای برنامههای،توجه به نتایج بدست آمده
مدیریتی نظیر کنترل شدت و مدت آتش برای هدایت
.اثرات بعدی آتش ضروری به نظر میرسد

 همچنین تغییرات به گونهای.فیزیکی خاک بوده است
، پتاسیم،بوده که در برخی موارد نظیر میزان فسفر
 اثرات مثبت،اسیدیته و قابلیت هدایت الکتریکی خاک
و در برخی دیگر از خصوصیات خاک نظیر درصد
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Abstract
The fire as one of the ecological factors has positive or negative effects on ecosystems components. Therefore,
this study was evaluated the effects of fire on some soil physico-chemical properties in winter rangelands of
Behshahr. Two burned sites were selected in rangelands and those rangelands which were changed to wheat and
barley farmlands with two control areas (unburned) in each of them. The soil sampling was performed in three
transects (100m) with ten sampling points in random-systematic method (total 30 samples in each area). Soil
samples were collected from 0-15cm depth. The soil physico-chemical properties such as bulk density, moisture,
texture, potassium, phosphorus, nitrogen, calcium carbonate, organic carbon, acidity and electrical conductivity
were measured in laboratory. Finally, the data were analyzed using paired t-Test in SPSS19 software. The results
showed that the fire in rangelands had significant effects on moisture (P≤ 0.01) and organic carbon (P≤ 0.05)
decrease but P (P≤ 0.01), K, EC and pH (P≤ 0.05) have been increased. While K significantly increased (P≤
0.05) and moisture decreased (P≤ 0.01) in changed rangelands. Generally, the results showed that soil chemical
characteristics had clear and more specific reaction against the fire in natural ecosystems in comparison to
changed rangelands. Also according to the results, it is necessary to manage intensity and time of fire to control
the following effects of fire.
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