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بررسی تأثیر آتشسوزی بر فراهمی برخی عناصر غذایی و خصوصیات

چکیده
آتشسوزی میتواند بر پایداری بسیاری از زیستبومهای طبیعی از طریق تغییر در ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی
غذایی خاک مرتعی (مراتع مروارید ،مرطقۀ داراب) است .برای انجام این پژوهش ،یک مرطقۀ آتشسوزی با سابقۀ پیر میا و
یک مرطقه همگن بدون آتشسوزی (شاهد) در کرار آن انتخاب شد .تعداد  03نمونه خاک سیطحی ( 3تیا  23سیانتیمتیر) بیا
استقرار  11پالت در هر مرطقه (شاهد و آتش سوزی) برداشته شد .خصوصیات خاک دو مرطقه از طریق آزمون  tمسیتق و بیا
استفاد از نرمافزار SPSSآنالیز گردید .نتای نشان داد پس از آتشسوزی به طیور معرییداری مقیدار میاد آلیی ( 2/11برابیر)،
ظرفیت تبادل کاتیونی (21/51درصد) و شوری خاک ( 0برابر) افزایش و مقدار کربریات کلسیی معیادل (22/2درصید) و pH

خاک (4/1درصد) کاهش یافت .همچرین مقدار نیتروژن ک ( 2/2برابر) ،فسفر(133درصد) ،پتاسی (55/1درصد) ،مرگریز (12
برابر) و روی ( 2/22برابر) قاب استفاد در خاک پس از آتشسوزی بیهطیور معرییداری افیزایش یافیت .مقیدار آهین و میس

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.6.3

خاک تأثیر بگذارد .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثرات آتشسوزی بر برخی از خصوصییات شییمیایی و فراهمیی عراصیر

قاب استفاد در اثر آتشسوزی تغییر معریداری نداشت .بهطور کلی ،نتای نشان داد که حاصلخیزی خیاک موردمطالعیه در اثیر
آتشسوزی کوتا مدت افزایش یافت ،البته باید تأثیرات بلردمدت آتشسوزی نیز مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرد.

 .1مربی گرو مرتع و آبخیزداری ،دانشکد کشاورزی و مرابع طبیعی داراب ،دانشگا شیراز ،داراب ،ایران
 .2استادیار گرو مرتع و آبخیزداری ،دانشکد کشاورزی و مرابع طبیعی داراب ،دانشگا شیراز ،داراب ،ایران ،نویسرد مسئول/
Hr.boostani@shirazu.ac.ir

] [ DOI: 10.22052/6.16.35

واژههای کلیدی :ماد آلی خاک pH ،خاک ،فسفر قاب استفاد  ،عراصر ک مصرف ،ظرفیت تبادل کاتیونی.
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اکوسیست ها بهویژ میزان معیدنی شیدن میکروبیی کیربن را

مقدمه
آتشسوزی هموار بهعروان یکی از اجیزای اکوسیسیت هیای

دگرگون سازد .آتشسوزی بهگونیۀ مسیتقی از را سیوزاندن

طبیعی ،هرساله خسارات فراوانی را به اکوسیست های مرتعیی

جامعۀ میکروبی خاک و بهگونۀ غیرمستقی از را کاهش مواد

بهویژ در مراطق خشک و نیمهخشک وارد میکرید .هرسیاله

آلیی ،تغیییر کیفییت میاد آلیی خیاک و دگرگیونی دیگیر

در اواخر بهار و در طول تابسیتان ،کارشراسیان ادارات مریابع

ویژگییهیای خیاک ،جمعییت ،فراوانیی ،تریوع ،فعالییت و

طبیعی کشور وقیت و هزیریۀ هرگفتیی را صیرف مقابلیه بیا

بیومیاس میکروبیی را دسیتخوش تغیییر مییکرید (ونهیوا و

آتشسوزی بهعروان یکی از بالیای طبیعی میکررد (جرگجیو،

0

شیجیانگ .)2332 ،

.)2332
یکی از ویژگیهیای اکوسیسیت هیا در مریاطق خشیک و

مانرد رخداد آتشسوزیهای مکرر قرار میگیرند ،دگرگیونی

نیمهخشک ،حساس و شکررد بودن آنهیا در برابیر تغیییرات

ماد آلی خاک دستخوش تغییر شد و این عام میتواند بیر

شرایط محیطی و فعالیتهای انسانی است .آتشسوزیهیای

باروری و ساختار جمعیت این اکوسیست طبیعی میثثر باشید
4

زیادی در مراتع مراطق خشک و نیمهخشک بهوقوع میپیوندد

(پاستور و پست  )1225 ،زیرا ماد آلی بیر فراهمیی عراصیر

که ممکن است سبب نابودی علوفۀ مرغوب و باارزش شید ،

غذایی برای گیاهان برگ و ترکیب میاد آلیی در هومیوس و

خیاک بیاارزش مرتعیی را در معیر

فرسیایش قیرار داد و

موجب خسارات مالی و زیست محیطی فراوانی شود (طایفی

1

ساختمان خاک تأثیرگذار است (واردل .)1222 ،
نتای مطالعات همتبلرد و همکیاران ( )2313در مراتیع
مریوان ،بیانگر این است که آتشسوزی بیهدلیی بازگردانیدن

و همکاران.)2311 ،
و مرابع آب حوز های آبخیز تأثیرگذار است .تأثیر آتشسوزی

سوختهشد  ،باعث افیزایش میواد معیدنی و عراصیری چیون

بر روی خاک تحت تأثیر گرمای حاص از سوختن بیومیاس

فسفر ،پتاسی  ،ازت و کربن آلی خاک میشود .بان شفیعی و

اندام هوایی گیاهان ،شیدت آتیشسیوزی و میدت سیوختن

همکیاران ( )2313بیا بررسیی اثیر آتیشسیوزی بیر برخیی

است .آتشسوزی میتواند ویژگیهای فیزیکیی ،شییمیایی و

ویژگیهای شیمیایی خاک جرگ خیرود کرار ،بیان داشترد که

بیولوژیکی خاک را تحت تأثیر قیرار دهید (نئیاری.)2334 ،1

افزایش شدت آتشسوزی سبب افزایش میزان واکرش خاک،

تغییر ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و میکرو بیولوژیکی خاک

هدایت الکتریکی و ظرفیت تبیادل کیاتیونی و کیاهش سیایر

و ساختار و ترکیب پوشش گیاهی یکی از بارزترین پیامدهای

مشخصهها میشود .همچرین حیدری و همکاران ( )2310در

آتشسوزی در اکوسیست های طبیعیی از جملیه مراتیع نیمیه

مراتع نیمهاستپی چهارمحالوبختیاری نشان داد کیه اندوختیۀ

استپی است (دیبانو.)2333 ،2

ماد آلی خاک پس از آتیشسیوزی در برابیر شیاهد کیاهش

میتوان به تغییرات نرخ چرخۀ عراصر غذایی ،کاهش عراصر

بسیاری از زیست بوم های طبیعی را که ناشی از اثرات آن بیر

اتمسفری و کاهش ماد آلیی ،افیزایش کیاتیون هیای تبیادلی

خصوصیات خاک و سایر مرابع است تحت تأثیر خیود قیرار

سدی  ،پتاسی فسیفر و افیزایش اسییدیته خیاک اشیار کیرد

دهید ،لیزوم مطالعیات دربیار اثیر آتیشسیوزی را روی

(جرگجو .)2332 ،آتشسوزی پوشش گیاهی مراتع بهعریوان

خصوصیات خاک مراتع کشور ،بهخصوص در مراطق خشک

یکی از دخالیتهیای مهی بشیر ،مییتوانید فرایریدهای ایین

و نیمهخشک که احتمال حریق بیشیتر اسیت ،بییش از پییش

1. Neary
2. DeBano

3. Wenhua & Shiqiang
4. Pastor & Post
5. Wardle

] [ DOI: 10.22052/6.16.35

از تأثیرات آتش سوزی بر ویژگیی هیای شییمیایی خیاک

معریدار داشت .باتوجهبه ایرکه آتشسوزی میتواند پاییداری

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.6.3

آتشسوزی بر روی پوشش گیاهی ،خاک ،حیات وحیش

میواد معیدنی موجیود در الشیۀ گیاهیان و درختیان عرصیۀ

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-09-30

هرگامی که مراتع تحت تأثیر برخی فعالییتهیای انسیان
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نمایان میسازد .برابراین ،هدف از پیژوهش حاضیر بررسیی

دارد .مرطقییۀ مروارییید در محییدود  1402تییا  1441طییول

اثیرات آتیشسیوزی بیر برخیی از خصوصییات شییمیایی و

جغرافیایی شرقی و 2241تا  2212عر

جغرافیایی شیمالی

فراهمی عراصر غذایی خاک مرتعی در مرطقۀ مروارید ،واقیع

قرار دارد .از لحاظ ساختار زمین شراسی مرطقۀ مرواریید بیین

در شهرستان داراب (جروب شرقی استان فارس) است.

دو زون سرردجی سیرجان و زاگرس مرتفع واقع شید اسیت.

مواد و روشها

مه ی تییرین رخرمییونهییای سییرگی در مرطقییه شییام واحیید
دولومیت ،کربرات کلسی دولومیتی ،کربریات کلسیی میارنی

معرفی منطقه موردمطالعه
شهرسییتان داراب در  214کیلییومتری جرییوب شییرقی اسییتان

(فض توس و عراقی)2311 ،

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-09-30

فییارس قییرار دارد (شییک  .)1محییدود موردمطالعییه مرطقییۀ

سازند جهرم ،کربرات کلسی تیاربور و آمییز رنگیین اسیت

کوهستانی مروارید است که در شمال شرق شهرسیتان قیرار

در این مرطقه بهازای هر  133متر افزایش ارتفاع از سطح

کیک  ،1بادام کوهی 2و گونیههیای همیرا آن شیام ارژن 0و

دریا  13میلییمتیر بیارش زییادتر و بیهازای هیر  1333متیر

گییون 4اسییت .مرتییع در وضییعیت خییوب و دارای گییرایش

اختالف ارتفیاع هیوا حیدود  5درجیۀ سلسییوس خریکتیر

پیشروند است (مطالعات صحرایی نویسردگان) (جدول .)1

می شود .متوسط بارش در این مرطقه  013میلیمتیر گیزارش

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.6.3

شکل ( :)6موقعیت جغرافیایی منطقۀ موردمطالعه (ترسیمکننده :نویسندگان)

شد است .کمترین و بیشیترین ارتفیاع در مرطقیه بیهترتییب
آمبرژ این مرطقه در اقلی نیمهخشک قرار میگیرد .کمترین و
بیشتریندرصد شیب در این مرطقه بیهترتییب  1و153درصید
است (برگفتیه از اطالعیات ایسیتگا هواشراسیی سییروپتیک
داراب) .مرتع موردمطالعه یک مرتع مشیجر بیا تییا غالیب

1. Acer monspesalneum
2. Amygdalus scoparia
3. Amygdalus lycoiedes
4. Astragalus sp

] [ DOI: 10.22052/6.16.35

 1254و  2222متر است .براسیاس طبقیهبریدی آبوهیوایی
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جدول ( :)6شرایط کلی مرتع موردمطالعه (شاهد و آتشسوزی) (اطالعات پوشش گیاهی براساس مطالعات صحرایی نویسندگان)
وضعیت

گرایش

مرتع

مرتع

خوب

مثبت

تیا گیاهی غالب

گونۀ همرا

کیک  ،بادام کوهی

ارژن ،گون

درصد

جهت

شیب

شیب

13

جروبی

تیا اراضی
مرتع مشجر

بافت

متوسط

متوسط دما

خاک

بارش(میلیمتر)

(سانتیگراد)

شری

133

23

ظرفیت تبادل کاتیونی به روش جانشییری کیاتیونهیا توسیط

روش نمونهبرداری
برای بررسی اثر آتشسوزی بر خصوصیات فیزیکوشییمیایی
خاک ،ابتدا بخشی همگن از مرتعی که آتشسوزی در آن رخ
اراضی ،پوشش گیاهی ،شیب و جهیت کیامالا مشیابه مرطقیۀ
آتشسوزی بود ،بهعریوان مرطقیۀ شیاهد تعییین شید .سیابقۀ
آتش سوزی پر ما و مربوط به سال  1021بود .سپس از هر
مرطقه (شاهد و آتشسوزی) تعداد  11نمونه خیاک سیطحی
بهصورت نمونه برداری تصادفیی سیستماتیک از عمیق  3تیا

استات سدی (چامپون  )1251 ،پتاسی قابی جیذب توسیط
4

استات آمونیوم (هلمک و اسپارک  )1225 ،فسفر قاب استفاد
1

به روش عصیار گییری بیا بیی کربریات سیدی (اولسین و
5

2

همکاران ،)1241 ،نیتروژن ک بیه روش کجلیدال (برمریر ،
 )1225و آهیین ،مرگر یز ،مییس و روی قاب ی اسییتفاد توسییط
2

عصار گیر ( DTPAلیرسیی و نیورول  )1222 ،انیداز گییری
شدند .آنالیز آماری داد ها با استفاد از نرمافیزار Microsoft

 Office Excel 2016و  SPSS v. 20انجام شد.

ابعاد یک متر مربعی استفاد شد .برداشت نمونیههیای خیاک

نرمیال بییودن داد هیا بییا اسیتفاد از آزمیون شییاپیرو-ویلییک

به صورت تصادفی سیستماتیک از چهار گوشه و مح تقاطع

موردآزمایش قرار گرفت ( )P> 0.05و برخیی پارامترهیا کیه

قطرهای مربع پالت انجام شد .بدین ترتیب که در هر پالت،

دارای توزیع نرمال نبودنید ،بیا اسیتفاد از تبیدی لگیاریتمی

مقدار  1نمونه برداشت شد .سپس نمونهها کامالا با یکیدیگر

نرمییال شیید و سییپس موردآزمییون آمییاری قییرار گرفتریید.

مخلوط شد و از هر پالت ،یک نمونه خاک مرکب تهیه شد.

خصوصیات خاک دو مرطقه (شاهد و آتشسوزی) از طرییق

درواقع برای تهیۀ  11نمونه خاک از هر مرطقیه کیه هرکیدام

آزمون ( t-Testغیرجفتی یا مستق ) و با استفاد از نیرمافیزار

حاص  1نقطه است ،از  21نقطه نمونهبرداری شد .موقعییت

 SPSS v. 20موردآنالیز قرار گرفت.

جغرافیایی مرتع موردمطالعیه ،شیام ارتفیاع از سیطح درییا
( 2321متییر) ،طییول جغرافیییایی شییرقی ( )1442و عییر
جغرافیایی شمالی ( )2213با اسیتفاد از دسیتگا  GPSثبیت

نتایج و بحث
کربنات کلسیم خاک

شد .نمونه ها پس از انتقال به آزمایشگا هوا خشک شد و از

نتای تجزیۀ واریانس نشان داد که اثر آتشسوزی بیر مقیدار

الک  2میلیمتری عبور داد شدند .ویژگیهای مختلف خاک

کربراتکلسی خاک از نظر آماری در سطح 1درصد معرییدار

شام بافت pH ،در گ اشباع (کارمردان آزمایشگا شیوری،1

بییود (جییدول  .)2مقایسییۀ میییانگین بییین دو گییرو خییاک

 ،)1214قابلیییت هییدایت الکتریکییی در عصییار گ ی اشییباع

موردمطالعه (بدون آتشسوزی و آتشسیوزی) نشیان داد کیه

(کارمردان آزمایشگا شوری) کربرات کلسی معادل بیه روش

میزان کربرات کلسی خیاک در اثیر آتیشسیوزی در حیدود

خرثی سازی با اسید کلریدریک (کارمردان آزمایشگا شوری)،

22درصد بهطور معریداری کاهش یافت.

کردن توسط فروآمونیوم سولفات (نلسون و سومرز،)1225 ،2

1. Salinity Laboratory Staff
2. Nelson & Sommers

3. Chapman
4. Helmke & Spark
5. Olsen
4. Kjeldahl
7. Bremner
8. Lindsay & Norvell
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ماد آلی به روش اکسیداسیون با اسید کرومیک و سپس تیتر

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.6.3

 23سانتیمتری برداشته شد .برای این کار ،از پیالتهیای بیا

پردازش اطالعات
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داد بود ،بهعروان مرطقۀ موردمطالعه و مرتعی که از نظیر تییا

0

93

بررسی تأثیر آتشسوزی بر فراهمی برخی عناصر غذایی و خصوصیات...
جدول ( :)9تجزیۀ واریانس ویژگیهای خاک در دو منطقۀ آتشسوزی و بدون آتشسوزی با استفاده از آزمون T-Test

الکتریکی

آتشسوزی

3/121

3/00

شاهد

3/132

2/2

آتشسوزی

3/232

2/0

شاهد

1/10

22/14

آتشسوزی

3/14

01/41

شاهد

115/50

411

آتشسوزی

131/22

521

شاهد

1/10

25/25

آتشسوزی

14/32

12/55

شاهد

3/322

3/11

آتشسوزی

3/322

3/00

شاهد

1/22

02/20

آتشسوزی

0/35

20/20

شاهد

3/312

0/12

آتشسوزی

1/24

5/22

شاهد

3/320

3/44

آتشسوزی

3/25

1/31

شاهد

3/321

1/15

آتشسوزی

3/350

1/51

شاهد

3/44

2/50

آتشسوزی

12/02

44/20

شاهد

3/312

3/0

pH

ظرفیت تبادل کاتیونی

پتاسی قاب استفاد
فسفر قاب استفاد
نیتروژن ک
کربراتکلسی معادل
ماد آلی
روی قاب استفاد
آهن قاب استفاد
مرگرز قاب استفاد
مس قاب استفاد

آتشسوزی

3/01

3/321

22

** 4/221

22

** 12/432

22

** 5/232

22

** 5/221

22

** 2/121

22

** 1/205

22

** 5/221

22

** 2/250

22

0/342 ns

22

** 10/142

22

2/322 ns

**  * ،و  nsبهترتیب معریداری در سطح 1درصد ،پر درصد و غیرمعریدار

اثر آتشسوزی با شدت زییاد گیزارش کیرد انید (اولیری 1و

همکاران .)2331 ،هرچرد پرییرا و همکیاران ( )2312نتیجیه

همکاران .)1220 ،افزایش میزان کربرات در اثر آتیشسیوزی

گرفترد که تشکی کربراتهای کلسی در طیول آتیشسیوزی

در خاک میتواند مربیوط بیه تجزییۀ اگیزاالتهیای کلسیی

بیشتر به نوع گونۀ گیاهی ،دما و شدت سوختن بستگی دارد.

(پریرا 2و همکاران ،)2313 ،رسوب کریسیتال هیای کلسییت

در پژوهش حاضر ،آتش سوزی سبب کاهش مییزان کربریات

ناشی از بقایای مواد آلی (همان) و تشکی اکسیدهای کلسی

کلسی خاک شد که با نتای دیگیر محققیان در تضیاد اسیت

در طول آتش سوزی است که متعاقبیاا در اثیر واکیرش بیا دی

(اولری و همکاران1220 ،؛ پرییرا و همکیاران .)2312 ،اگیر
فر

1. Ulery
2. Pereira

شود که قسمت عمد افزایش میزان کربرات کلسی در
3. Goforth

] [ DOI: 10.22052/6.16.35

بعضی از پژوهشگران ،افزیش میزان کربرات خیاک را در

اکسید کربن هوا تبدی به کربراتها مییشیود (گوفیور  0و

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-09-30

قابلیت هدایت

شاهد

3/302

3/11

22

** 2/422

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.6.3

ویژگیهای خاک

تیمار

انحراف معیار

میانگین

درجۀ آزادی

T
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خاک در اثر آتش سیوزی مربیوط بیه تولیید خاکسیتر باشید،

پژوهشگران بسته به شیدت آتیشسیوزی نتیای مختلفیی را
4

کاهش مختصر در میزان کربرات کلسی در اثیر آتیشسیوزی

گزارش کرد انید .بادییا و میارتی ( )2330نشیان دادنید کیه

میتواند ناشی از حذف خاکستر تحت تیأثیر عوامی طبیعیی

گرمادهی به خاک با دمای  213درجۀ سلسیوس سبب کاهش

آتشسیوزی

همکاران ( )2332در محیط آزمایشگا مشاهد کردند که pH

است ،در تغییر مقدار کربرات کلسی خاک مثثر است (پرییرا

خاک با افزایش دما بین  21تا  233درجۀ سلسیوس ،بهطیور

و همکاران .)2312 ،مونتایا و همکاران ( )2314با بررسی اثر

معریداری کاهش یافیت؛ هرچرید بیهطیور کلیی در شیرایط

آتش سوزی بر برخی خصوصیات یک خیاک مدیترانیهای بیا

آزمایشگاهی ،اثر خاکستر نادید گرفته میشود .نتیای میا بیا

سابقۀ آتشسوزی یکساله (گرانیادا ،شیمال اسیپانیا) کیاهش

نتای اوبدا 5و همکاران ( )2332که مشاهد کردند در خیاک

 12درصدی مقدار کربرات کلسی نسبتبه خاک شاهد (بدون

با سابقۀ آتشسوزی یکساله (دمای آتشسوزی  033درجیۀ

آتشسوزی) را گزارش کردند که با نتای این تحقیق مطابیت

سلسیوس)  pHحدود  2درصید کیاهش نشیان داد ،مطابقیت

دارد .هوبرت 2و همکاران ( )2335تیأثیر آتیشسیوزی را بیر

دارد .همچرین مونتایا و همکاران ( )2314گزارش کردند کیه

ویژگیهای فیزیکی و دفیع آب خیاک در حوضیۀ شییبدار

 pHخاک از  2/11در خاک شاهد به  2/02در خاک با سابقۀ

جرگ هیای بلیوط جریوب کالیفرنییا ارزییابی کردنید .آنهیا

آتشسوزی یکساله کاهش یافت .شیدت آتیشسیوزی کیه

دریافترد که آتشسوزی سبب افزایش دفع آب خاک و کاهش

توسط فاکتورهای محیطی مانرد مقدار ،نوع و رطوبت پوشش

نفوذپذیری و بیهدنبیال آن ،افیزایش جرییانهیای سیطحی و

گیاهی زند و مرد  ،درجهحرارت ،سرعت باد ،درصد رطوبت

فرسایش میشود .ازآنجاکه مرطقۀ موردمطالعه در این پژوهش

محیط و توپوگرافی کرترل میشود (کمپ  2و همکاران،)1224 ،

شیبدار است ،میتوان نقش فرسیایش آبیی را در کیاهش و

بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک ازجمله  ،pHمیتواند

خروج کربرات کلسی از خاک مثثر دانست.

تأثیرات متفاوتی را داشته باشید .بیهنظیر مییرسید کیه اگیر

 pHو قابلیت هدایت الکتریکی خاک

آتشسوزی دارای شدت و دمای کمتری باشد ،بهدلی تولیید

 PHخاک از نظیر آمیاری در سیطح 1درصید معرییدار بیود
(جییدول  .)2مقایسییۀ میییانگین  pHبییین دو گییرو خییاک
موردمطالعه (بدون آتشسوزی و آتشسیوزی) نشیان داد کیه
آتشسوزی سبب کاهش معریدار  pHخاک شد بهطوری کیه
میزان  pHخاک از  2/2در خاک شاهد بیه  2/0در خیاک بیا
سابقه آتشسوزی کاهش یافت (جدول  .)0معموالا  pHخاک
در اثر آتشسوزی تحت تأثیر عواملی نظیر سوخت مواد آلیی
و تولید خاکستر که سبب آزادسازی یونهای بازی مییشیود
(دیکییی و یلمییاز )2335 ،0بییا از دسییتدادن گییرو هییای
همکییاران )1220 ،افییزایش مییییابیید .در مقابیی  ،دیگییر
1. Montoya
2. Hubbert

3. Dikici & Yilmaz

عوام مثثر کرترلکررد  pHخاک است که رابطۀ مسیتقی بیا
میزان  pHخاک دارد .در این پژوهش ،مقدار کربرات کلسیی
خاک در اثر آتشسوزی بهطور معریداری کیاهش یافیت کیه
میتواند سبب کاهش  pHخاک شود.
نتای تجزیۀ وارییانس نشیان داد تیأثیر آتیشسیوزی بیر
قابلیت هدایت الکتریکی خاک (شیوری) در سیطح 1درصید
معریدار شد (جدول  .)2مقایسۀ میانگین داد ها نشان داد کیه
آتشسوزی بهطور معریداری سیبب افیزایش شیوری خیاک
نسبت به تیمار شاهد (بدون آتشسوزی) شد و ایین افیزایش
معادل  2/2برایر بود (جدول .)0
4. Badía & Martí
5. Terefe
6. Úbeda
7. Campbell

] [ DOI: 10.22052/6.16.35

هیدروکسیلی از کانیهای رسی و تشکی اکسیدها (اولیری و

باشد .البته مقدار کربرات کلسی خاک در خاکهای آهکی از

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.6.3

نتای تجزیۀ واریانس نشان داد که اثر آتشسیوزی بیر تغیییر

مقدار خاکستر کمتر ،بر افزایش  pHخاک تأثیر کمتری داشته
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مانرد بیارش ،بیاد و فرسیایش باشید (مونتاییا 1و همکیاران،

مقدار  pHخاک به انداز  3/5واحد شید .همچریین تیرف و

 .)2314همچرین نوع گونۀ گیاهی که در معر

1

1۶

بررسی تأثیر آتشسوزی بر فراهمی برخی عناصر غذایی و خصوصیات...
جدول ( :)9مقایسۀ میانگین نتایج برخی ویژگیهای شیمیایی خاک در دو منطقۀ شاهد و آتشسوزی
شوری

تیمار

pH

شاهد

2/23 a

3/11 b

آتشسوزی

2/03 b

3/00 a

(دسیزیمرس بر متر)

کربرات کلسی

ظرفیت تبادل کاتیونی (میلیاکیواالن

(درصد)

در  133گرم خاک)

0/12 b

02/20 a

22/14 b

5/22 a

20/20 b

01/41 a

ماد آلی (درصد)

اعداد دارای حروف مشابه از نظر آماری در سطح پر درصد معریدار نیسترد.

آتشسوزی به افزایش مقدار یونهای معدنی محلول درنتیجۀ

مواد آلی خاک متفیاوت اسیت (اشیرفی سیعیدلو و رسیولی

اشتعال مواد آلی خاک است (سانروک 1و همکیاران.)1222 ،

صدقیانی .)2311 ،در این پژوهش ،مقدار ماد آلی تحت تأثیر

همچرین سوختن پوشش گیاهی و تبیدی آن بیه خاکسیتر و

آتش سوزی افزایش یافت کیه بیا نتیای مونتاییا و همکیاران

آزادسازی یونهای معدنی آن به محلول خاک نییز مییتوانید

( )2314و اشییرفی سییعیدلو و رسییولیصییدقیانی ()2311

سبب افزایش قابلیت هدایت الکتریکی خاک شود .نتای این

همخوانی دارد .افزایش ماد آلی خاک پیس از آتیشسیوزی

پژوهش با نتای دیگیر محققیان مانرید آروسیرا 2و همکیاران

احتماالا میتواند ناشی از تبدی مواد آلی تاز بیه شیک هیای

( )2330و کارلتون و لیوفتین )2333( 0کیه افیرایش شیوری

پاید ار و مقاوم ،متص شیدن بقاییای غیرسیوخته بیه اجیزای

خاک را درنتیجۀ آتشسوزی خاک گزارش کردنید ،مطابقیت

معدنی خیاک و درنتیجیه ،حفاظیت بیشیتر در برابیر تجزییۀ

دارد.

بیوشیمیایی و همچرین ورود گونههیای تثبییتکررید ازت در

مادۀ آلی و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک

مرطقییۀ سییوخته پییس از آتییشسییوزی باشیید (جانسییون و

اثر آتشسوزی بر مقدار ماد آلیی خیاک در سیطح 1درصید
معریدار بود (جدول  .)2مقایسۀ میانگین داد ها نشان داد کیه
آتشسوزی سبب افزایش معریدار مقدار ماد آلی خاک شید
شاهد به 5/22درصد در خاک با سیابقۀ آتیشسیوزی رسیید
(جدول  .)0گزارشات متفاوتی از اثرات آتشسوزی بر مقدار
مییاد آلییی خییاک موجییود اسییت ،بییهطییوریکییه برخییی از
پژوهشگران ،افزایش مقدار ماد آلی و برخیی دیگیر کیاهش
مقدار ماد آلی خاک را گزارش کرد اند (مونتایا و همکیاران،
2314؛ هامان 4و همکاران .)2332 ،آتشسوزی بهطور مستقی
(از طریق اکسیداسیون ترکیبات قاب دسترس شام مواد آلیی
و الشییبرگهییا) و غیرمسییتقی (از طریییق تییأثیر بییر فعالیییت
میکروبی) چرخیۀ کیربن را در خیاکهیا تحیت تیأثیر قیرار

1. Sanroque
2. Arocena
3. Carleton & Loftin
4. Hamman

با دما و شدت آتشسوزی دارد (گارسیا و همکاران.)2333 ،
2

رشید ( )1222بیان کرد که شدت آتشسوزی پایین میتواند
سبب کاهش تبدی الشریز به خاکستر شیود و مقیدار میاد
آلییی خییاک را افییزایش دهیید .برییابراین ،احتمییاالا در مرطقییۀ
موردمطالعه ،شدت آتشسوزی پایین و مقدار رطوبت خیاک
باال بود است (سرعت معدنی شدن کمتر است) که درنتیجیۀ
آن ،میزان ماد آلی خاک افزایش یافته اسیت .نتیای تحقییق
نوارا 2و همکاران ( )2310در علفزارهای ایتالیا نشیان داد کیه
میزان کربن آلی خاک در اثر آتیشسیوزی تغیییر معرییداری
نداشته است .آنان بیان کردند که پایین بیودن درجیهحیرارت
خاک هرگام آتشسوزی ،سرعت باالی معدنیشدن و ذخییر
مواد آلی بین ذرات ریز خاک از عوام مثثر بیر عیدم تغیییر
مقدار ماد آلی خاک تحت تأثیر آتشسیوزی هسیترد .نتیای

5. Johnson & Curtis
6. García
7. Rashid
8. Novara

] [ DOI: 10.22052/6.16.35

میدهرد؛ البته بسته به شدت آتشسوزی ،رطوبت خاک ،نیوع

5

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.6.3

به طوری که میانگین ماد آلی خاک از 0/12درصید در خیاک

کورتیس .)2331 ،1از بین رفتن ماد آلی خاک رابطۀ مسیتقی
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افزایش قابلیت هدایت الکتریکیی در خیاکهیای تحیت

خاک و ماهیت مواد سوخته شد  ،تأثیر آتشسوزی بر مقیدار
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مقایسۀ میانگین داد ها نشان داد که آتشسوزی سبب افزایش

تبادل کاتیونی خاک را در اثر آتیشسیوزی گیزارش کردنید.

معریدار ظرفیت تبادل کاتیونی خاک شد ،بهطوریکه ظرفیت

یکی از مه ترین عوام مثثر در تعیین میزان ظرفییت تبیادل

تبادل کاتیونی خاک از  22/14میلییاکییواالن در  133گیرم

کاتیونی خاک ،مقدار ماد آلی خاک است که رابطۀ مستقیمی

خاک در تیمار شاهد به  01/41میلیاکییواالن در  133گیرم

با میزان ظرفییت تبیادل کیاتیونی خیاک دارد .چیون در ایین

خاک در تیمار آتش سیوزی رسیید کیه ایین افیزایش معیادل

پژوهش در اثر آتشسوزی ،مقدار میاد آلیی خیاک بیهطیور

21/5درصد بود .گودرزی و همکاران ( ،)2315همیتبلرید و

معریداری افزایش یافت ،متعاقیب آن مقیدار ظرفییت تبیادل

همکاران ( )2313و چانسوک )1223( 1نیز افیزایش ظرفییت

کاتیونی خاک نیز افزایش یافت.

فسفر

پتاسی

آهن

مرگرز

مس

روی

(میلیگرم در

(میلیگرم در

(میلیگرم در

(میلیگرم در

(میلیگرم در

(میلیگرم در

کیلوگرم)

کیلوگرم)

کیلوگرم)

کیلوگرم)

کیلوگرم)

کیلوگرم)

شاهد

3/11 b

25/25 b

411 b

1/15 a

2/50 b

3/03 a

3/44 b

آتشسوزی

3/00 a

12/55 a

521 a

1/51 a

44/20 a

3/01 a

1/31 a

تیمار

نیتروژن
(درصد)

اعداد دارای حروف مشابه از نظر آماری در سطح پر درصد معریدار نیسترد.

شدت و دمای آتشسیوزی و نیوع پوشیش گییاهی کیه در

نیتروژن کل خاک
نتای تجزیۀ واریانس ،تأثیر معریدار آتشسوزی را بر مقیدار
نیتروژن ک خاک در سطح 1درصید نشیان داد (جیدول .)2
مقایسۀ میانگین داد ها نشان داد که مقدار نیتروژن ک خیاک
بهطوریکه از 3/11درصد در خاک شاهد (بدون آتشسوزی)
به 3/00درصد در خاک با سابقۀ آتشسیوزی افیزایش یافیت
(جدول  .)4تأثیر آتشسوزی بر تغییر میزان نیتروژن ک خاک
در مطالعات مختلف متفاوت اسیت .برخیی از پژوهشیگران،
افییزایش مقییدار نیتییروژن ک ی (اشییرفی سییعیدلو و رسییولی
صیییدقیانی2311 ،؛ اوبیییدا و همکیییاران2332 ،؛ مونتاییییا و
همکاران )2314 ،و برخی دیگر کاهش مقیدار نیتیروژن کی
خاک (تورنر 2و همکاران )2332 ،را تحت تأثیر آتشسیوزی
گزارش کردند .گیزارشهیای مختلیف دربیار تغیییر مییزان
نیتروژن ک خاک در اثر آتشسوزی ،میتواند ناشی از عوام
عمق نمونهبرداری باشد (هامان و همکاران .)2332 ،همچرین
1. Chansuk
2. Turner

صدقیانی .)2311 ،احتماالا شیدت و دمیای آتیشسیوزی در
مرطقۀ موردمطالعه در این پژوهش پایین بیود و متعاقیب آن
سییوختن الشییبرگهییا بییهآرامییی صییورت گرفتییه و دمییای
آتشسوزی بهحدی نرسید است که نیتروژن تصیعید و وارد
اتمسفر شود .به همین دلیی  ،مقیدار نیتیروژن کی خیاک در
خاک با سیابقۀ آتیشسیوزی بیشیتر شید اسیت (هاتیان 0و
همکاران .)2331 ،همچرین در مطالعۀ حاضر نشیان داد شید
که در اثر آتشسوزی ،مقدار ماد آلی خاک بهطور معریداری
افزایش یافت .از طرفی ،همبسیتگی بیاالیی بیین مقیدار کی
نیتروژن خاک و مقدار ماد آلی خاک وجود داشیت (جیدول
 .)4برابراین ،افزایش نیتروژن کی خیاک مییتوانید درنتیجیۀ
4

افزایش ماد آلی خاک در اثر آتشسوزی باشد .باسو و دبانو

( )2331بیان کردند که بیش از 23درصد نیتروژن موجیود در
خاک به شک آلی وجود دارد.
3. Hatten
4. Busse & DeBano

] [ DOI: 10.22052/6.16.35

محیطی مختلف نظیر رطوبت خاک ،آبشیویی ،فرسیایش و

تغییرات نیتروژن ک خاک باشد (اشرفی سیعیدلو و رسیولی

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.6.3

در اثییر آتییشسییوزی ،بییهطییور معریییداری افییزایش یافییت

معر

آتشسوزی قرار میگیرد ،میتواند از علی میثثر بیر

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-09-30
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جدول ( :)۳همبستگی بین برخی ویژگیهای شیمیایی خاک با عناصر غذایی کم مصرف و پرمصرف
فسفر

منگنز

روی

پتاسیم

نیتروژن

کربرات کلسی

** - 3/10

** - 3/23

** - 3/52

** - 3/10

** - 3/52

pH

-3/01 ns

** - 3/12

** - 3/42

3/01 ns

* -3/02

ماد آلی

** 3/20

** 3/25

** 3/23

** 3/20

** 3/23

** 3/24

** 3/22

** 3/22

** 3/24

** 3/24

ظرفیت تبادل کاتیونی

**  * ،و  nsبهترتیب معریداری در سطح 1درصد ،پر درصد و غیرمعریدار

نتای تجزیۀ واریانس داد ها نشان داد که اثر آتشسیوزی بیر

 .)1222بین مقدار پتاسیی قابی اسیتفاد و میاد آلیی خیاک

مقدار فسفر (عصار گیریشید توسیط بییکربریات سیدی )،

همبستگی مثبت و معریداری وجود داشت (جیدول  .)1ایین

پتاسی (عصار گیریشد توسط اسیتات آمونییوم) ،مرگریز و

موضوع تأییدکررید نقیش افیزایش میاد آلیی خیاک در اثیر

روی قاب استفاد در خاک (عصار گیریشد توسط )DTPA

آتشسوزی و بهدنبال آن ،افزایش مقدار پتاسی خاک است.

آتشسوزی بیر مقیدار میس و آهین قابی اسیتفاد در خیاک

آتیشسیوزی مقییدار فسیفر قابی اسییتفاد در خیاک بیهطییور

معریدار نبود (جدول  .)2مقایسۀ میانگین داد ها نشان داد که

معریداری نسبتبه تیمار شاهد (بدون آتشسیوزی) افیزایش

مقدار پتاسی قاب استفاد خاک از  411میلیگرم در کیلیوگرم

یافت ،بهطوری که این افزایش معادل  2برابر بود (جدول .)4

خاک در تیمار شاهد به  521میلیگرم در کیلوگرم خیاک در

احتماالا افزایش مقدار فسفر قاب اسیتفاد در خیاک در تیمیار

تیمار آتشسوزی ،بهطور معریداری افیزایش یافیت کیه ایین

آتش سوزی ناشی از سیوختن میواد آلیی حاصی از پوشیش

افزایش معادل 55/1درصد بیود (جیدول  .)4احتمیاالا در اثیر

گیاهی است که سبب افزایش شک غیر آلی فسفر در خیاک

سییوختن مییواد آلییی و رهییا شییدن پتاسییی موجییود در آن و

شد است .همچرین نتای همبستگی بین ویژگیهای خاک و

همچرین آزادسازی پتاسی از کانیهای حاوی پتاسیی تحیت

فسفر قاب استفاد در خاک نشان داد که کیاهش  pHخیاک و

تأثیر حرارت ناشی از سوختن در خاک ،سبب افزایش پتاسی

افزایش مقدار ماد آلی خاک سیوختهشید نییز مییتوانید از

قاب اسیتفاد در خیاک شید اسیت کیه بیا نتیای مولیوی و

عوام مثثر بر افزایش فراهمی فسفر در خاک باشرد (جدول
2

و زراعی را گزارش کردند ،همخوانی دارد .همچرین تمرتاش

پوشش گیاهی و الشبرگها سبب تغیییرات قابی تیوجهی در

و همکاران ( )2312با بررسی اثر آتشسوزی بر خصوصیات

چرخۀ بیوشیمیایی فسفر مییشیود و شیک آلیی فسیفر بیه

خاک مراتع قشالقی بهشهر ،افزایش معریدار مقدار پتاسی را

شک های معدنی تبدی میشود .همچرین گزارش کردند کیه

در خاک با سابقه آتیشسیوزی گیزارش کردنید .البتیه اقلیی

احتراق از طریق تأثیر بر  pHو هدایت آن بیهسیمت خرثیی،

آب وهوایی پس از آتشسوزی نیز مییتوانید مقیدار عراصیر

فسفر معدنی غیر قاب استفاد را بهشک اورتوفسفات (شیک

غذایی ازجمله پتاسی را تحت تأثیر قرار دهد .میزان پتاسی با

قاب استفاد گیاهان و خاکزیان) تبدی میکرد .همیتبلرید و

افزایش مواد آلی سوخته افزایش یافته و مییزان ایین افیزایش

همکاران ( )2313نیز گزارش کردند که آتشسوزی در مراتع

بسته به نوع گونۀ گیاهی سوختهشید  ،خصوصییات خیاک و

1. Kutiel & Shaviv
2. Scharenbroch

] [ DOI: 10.22052/6.16.35

همکاران ( )2332که افزایش پتاسی در خاک سوختۀ جرگلی

 .)1شارنبروچ و همکاران ( )2312بیان کردند کیه سیوختن

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.6.3

در سیطح 1درصیید معرییدار شیید ،درحییالیکیه تییأثیر تیمییار

نتییای مقایسییۀ میییانگین داد هییا نشییان داد کییه در اثییر

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-09-30

فسفر ،پتاسیم و برخی عناصر غذایی کممصرف

فرایردهای آبشویی متفاوت است (کوتی و شاویو.)1222 ،1

44

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال ششم ،شماره شانزدهم ،پاییز ۶931

مریوان به دلیی بازگردانیدن میواد معیدنی موجیود در الشیۀ

بیشتر در خاک موردمطالعه باشد .خانا 0و همکاران ( )1224و
4

گیاهان و درختان در مرطقۀ سوختهشد سیبب افیزایش میواد

ژنس ( )2330گزارش کردند که آتشسوزی با تأثیر بیر pH

معدنی و عراصری چون فسیفر ،پتاسیی  ،ازت و کیربن آلیی

خاک سبب تبدی شک های پایدار آهن و مرگرز به شک های

خاک می شود که با نتای این پژوهش مطابقت دارد.

قاب استفاد در خیاک مییشیود .اشیرفی سیعیدلو و رسیولی

مقییدار مرگرییز قاب ی اسییتفاد خییاک تحییت تییأثیر تیمییار

صییدقیانی ( )1020نیییز افییزایش معریییدار آهیین و مرگرییز

آتشسوزی به صورت چشمگیری افزایش یافت ،بهطوریکیه

قاب استفاد در خاک در تیمار آتشسوزی با سابقه شش ماهه

مقدار آن در خاک با تیمار آتیشسیوزی بیه  12برابیر تیمیار

را گزارش کردند.

مقدار و ترکیب شیمیایی خاکستر براساس شدت آتشسوزی
و خصوصیات پوشیشگییاهی متغییر اسیت (کارییا و نیی ،1
 ،)1221نتای متفاوتی درخصیوص فراهمیی مرگریز پیس از
آتیشسیوزی گیزارش شیید اسیت .گرزالزپیارا 2و همکییاران
( )1225گزارش کردند که بهعلت وجود مرگرز در اکسیدهای
بلوری و آمورف موجود در خاکسیتر و افیزود شیدن آن بیه
خاک سوختهشد  ،مقدار مرگرز ک و شک های قاب اسیتفاد
آن در خاک افزایش مییابد .همچرین فراهمی روی نیز در اثر
آتشسوزی بهطور معریداری افرایش یافت ،اما مقدار افزایش
این عرصر در خاک بهطور محسوسی کمتر از افزایش مرگریز
قاب استفاد در خاک بیود (جیدول  .)4احتمیاالا در پیژوهش
حاضییر ،غلظییت مرگرییز در پوشییش گیییاهی مرطقییه بییهطییور
درنتیجۀ آتشسوزی پوشش گییاهی ،مقیدار قابی تیوجهی از
عرصر مذکور را از طریق خاکسیتر بیه خیاک افیزود اسیت.
همچرین از طرفی ،روی و مرگرز قاب استفاد همبستگی مثبت
و معریییداری را بییا مییاد آلییی خییاک و همبسییتگی مرفییی و
معریداری را با  pHخاک نشان دادنید (جیدول  .)1بریابراین،

غیذایی خیاک مرتییع بیهطیور قابی مالحظیهای تحیت تییأثیر
آتشسوزی قرار گرفیت .خصوصییاتی مانرید  pHو کربریات
کلسیی معییادل کییاهش یافییت ،درحییالیکییه قابلیییتهییدایت
الکتریکی ،ماد آلی و ظرفیت تبالیدل کیاتیونی خیاک تحیت
تأثیر آتش سوزی افزایش یافترد .همچرین مقدار نیتروژن کی ،
فسفر ،پتاسی  ،مرگرز و روی قاب استفاد خیاک نییز بیهطیور
معریداری افزایش یافیت ،درحیالیکیه مقیدار آهین و میس
قاب استفاد خاک تحت تأثیر آتشسوزی تفیاوت معرییداری
را نشان ندادند .به نظر میرسد که در اثر آتشسوزی با سابقۀ
کوتا (پر ما ) مقدار حاصلخیزی خاک مرتعیی موردمطالعیه
درنتیجۀ افزایش زیست فراهمی عراصر غذایی افزایش یافتیه
اسییت؛ البتییه باییید در زمییانهییای مختلییف پییس از وقییوع
آتش سوزی (یک و دو سیال) نییز خصوصییات شییمیایی و
فراهمی عراصر غذایی ارزیابی شیود کیه تیأثیرات بلردمیدت
آتش نیز بر خصوصیات خاک مشخص شید و موردمقایسیه
قرار گیرد.

عوام مانرد کیاهش  pHخیاک ،افیزایش میاد آلیی خیاک،

قدردانی

اکسیداسیون عراصر ،افزایش درجهحرارت خاک و آزادسازی

نویسردگان مقاله بر خود الزم میدانرد از همکاری ادار مرابع

عراصر از کانیها درنتیجۀ آتشسوزی نیز احتمیاالا مییتوانید

طبیعی شهرستان داراب در انجام نمونهبرداری خیاک مرطقیۀ

ازجمله دالی افزایش فراهمی عراصر کی مصیرف از طرییق

موردمطالعه سپاسگزاری کررد.

شیمیایی پایدار به شک های شیمیایی بیا تحیرک و فراهمیی

1. Carreira & Niell
2. Gonzalez Parra

3. Khanna
4. Jones

] [ DOI: 10.22052/6.16.35

تغییر در جزءبردی شیمیایی این عراصر و تبدی شیک هیای

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.6.3

چشمگیری بیشتر از غلظت دیگر عراصر ک مصیرف بیود و

نتای نشان داد که خصوصیات شییمیایی و فراهمیی عراصیر

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-09-30

شاهد (بدون آتشسوزی) رسید (جدول  .)4باتوجهبیه ایرکیه

نتیجهگیری
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[ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.6.3 ]
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Abstract
Fire can influence the stability of many natural habitats via changes in biological, chemical and
physical properties of soil. The aim of the present study was to investigate the effects of fire on some
chemical properties and nutrients availability in a rangeland soil. To perform this research, a fired area
with a five-month history and a homogenized area close to it without fire were selected. Thirty
samples of surface soil were collected by establishment of 15 plots in each area. Soil properties were
analyzed using SPSS software via independent t-test. The results revealed that the rate of organic
matter (2.15 folds), cation exchange capacity (21.65%) and electrical conductivity (3 folds) of fired
soil were increased and the content of calcium carbonate equivalent (27.2%) and pH (4.5%) were
decreased significantly. Also, the amount of total nitrogen (2.2 folds), available phosphorous (100%),
potassium (66.5%), manganese (17 folds) and zinc (2.92 folds) were significantly increased in fired
soil. The magnitude of available copper and iron didn’t change as influenced by fire significantly. In
general, the results showed that the fertility of soil was promoted as affected by short-term fire;
however, long-term effects of fire must be evaluated and compared.
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