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 نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار
  1393، چهارم، شماره چهارمجلد 

http://ejsms.gau.ac.ir    
  

  گزارش کوتاه علمی
  

  استان یزد، هرات باغ شاديجنگل خاك در  شیمیایی خصوصیات سوزي بر برخی اثر آتش
  

  3زاده عظیم  و حمیدرضا2الفتی ، فهیمه1آرانی اصغر مصلح*
  یزد،  دانشگاه گروه جنگلداري، ارشد کارشناسیدانشجوي 2زیست، دانشگاه یزد، دانشیار گروه محیط 1

  یزد  گروه محیط زیست، دانشگاه دانشیار3
  12/8/92: پذیرش تاریخ ؛ 31/2/92: دریافت تاریخ

  1چکیده
  خاك در منطقه جنگلی باغ شـادي هـرات          شیمیایی خصوصیات تغییرات بررسی   منظور به پژوهشاین  

   پروفیـل در  18هـاي خـاك تعـداد      انجـام آزمـایش  براي. شد انجام سوزي آتش به واکنش  دردر استان یزد  
 و 0-15عمق  هاي خاك در دو  پروفیل در هر یک از مناطق سوخته شده حفر شد و نمونه7منطقه شاهد و 

 مـاده  نتایج نشان داد که اثر منطقه بر درصـد کـربن،  . برداشت شد)  نمونه64در مجموع (متر    سانتی 30-15
عمق نیز بر درصد کربن، مـاده آلـی، فـسفر و ازت        × اثر عمق و اثر متقابل منطقه       . دار بود   آلی و ازت معنی   

گیري شده نشان داد که درصد کـربن، مـاده آلـی و ازت در        هاي صفات اندازه    مقایسه میانگین . دار بود   معنی
دین لحاظ مقدار این مواد در منطقه شاهد تر از منطقه شاهد بود ب داري بیش طور معنی مناطق سوخته شده به   

گیري شد و   اندازه03/1 و 4/2، 35/1 و در منطقه سوخته شده برابر با 82/0 و 31/1، 76/0ترتیب برابر با  به
داري بین درصد کربن، مـاده    تفاوت معنی.دست نیامد داري به گیري شده تفاوت معنی در سایر صفات اندازه 

 0-15دست آمد و مقـدار ایـن مـواد در عمـق      متر به سانتی 15-30 و 0-15عمق آلی، فسفر و ازت بین دو  
سوزي در ایـن منـاطق باعـث افـزایش      گیري شد، آتش بنابراین نتیجه. متر بود  سانتی15-30تر از عمق    بیش

سوزي بر فـون و فلـور    زمان مطالعات تکمیلی اثر آتش درصد کربن، ماده آلی و ازت شد و پیشنهاد شد، هم 
  .شناسی مورد بررسی قرار گیرد ، امکان بروز فرسایش، تغییرات اکولوژیکی و جنگلخاك

  
   سوزي، ازت، جنگل، خاك   آتش:هاي کلیدي واژه

                                                
  amosleh@yazd.ac.ir: مسئول مکاتبه* 
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  مقدمه
شود و از نظر  سازي جنگل محسوب میتخریب و باز عنوان عامل اکولوژیکی   به سوزي معموالً  آتش

محلی  اقلیمی تی دارد، زیرا شدت آن تابع شرایطمتفاو همراه دارد در مناطق مختلف اهمیت که به اثري
 نیتـروژن  سـوزي  آتش مدت کوتاه هاي دوره). 2005سرتینی،   (دهد می سوزي در آن روي    آتش است که 

 را گیاهـان  رشد که دهد می افزایش سوزي از آتش  بعد را ضروري عناصر سایر و همچنین  استفاده قابل
 هـدایت   از سوختن مواد آلی باعـث افـزایش        دست آمده   هبمعدنی   هاي رها شدن یون  . کنند می تحریک

 صـورت زودگـذر افـزایش      الکتریکـی بـه    هـدایت  و ضریب ) 2005سرتینی،   (شود می خاك الکتریکی
براي مدت کوتاهی ادامه داشته و پـس       الکتریکی هدایت افزایش). 1997هرناندز و همکاران،     (یابد می

  اسـت شـاهد تـر از عرصـه       سوخته همـواره کـم     خاك الکتریکی هدایت از گذشت این مدت، ضریب    
 هـاي  سوزي بر برخی از ویژگی     ثیرآتشأت در بررسی ) 2010(شفیعی و همکاران     بانج). 2005سرتینی،  (

ـ  داراي خاك جنگل در شمال ایران نشان دادنـد کـه عمـق خـاك              شیمیایی داري بـر تمـام    معنـی  ثیرأت
سـوزي و   ثیر شدت آتـش أت که  داشت، در حالیجذب جز نیتروژن قابل   گیري شده به   اندازه هاي مشخصه

الکتریکـی و ظرفیـت تبـادل      خاك، هـدایت   سوزي و عمق خاك تنها بر واکنش       آتش اثر متقابل شدت  
سوزي بـر   آتش نیز نشان داد که ) 2010(بلند و همکاران     هاي همت  پژوهش نتایج. دار بود  معنی کاتیونی

الکتریکی  جذب، هدایت اسیدیته، فسفر قابل فزایشسطحی از جمله ا خاك شیمیایی هاي  ویژگیتر بیش
  . ثر بودؤهاي بلوط مریوان م جنگل هاي سوزي جذب در آتش و پتاسیم قابل

 و 1381هـاي   سوزي غیرعمدي که در منطقه جنگلی باغ شادي در استان یـزد در سـال             بر اثر آتش  
ي بر خـصوصیات شـیمیایی   سوز  اتفاق افتاد، فرصت مناسبی ایجاد شد تا ضمن بررسی اثر آتش   1385

   . ساله نیز با هم مقایسه گردند10 و 6هاي زمانی متفاوت  سوزي در دوره خاك، اثر آتش
  

  ها مواد و روش
هـاي    سوزي در دوره   سوزي بر خصوصیات خاك و همچنین بررسی اثر آتش          بررسی اثر آتش   براي

منطقه حفاظـت شـده بـاغ     در )1385  و1381در سال (، دو منطقه سوخته  ساله10 و 6زمانی متفاوت  
 هـاي  عرض این محدوده در بین  . انتخاب شد ترین نقطه استان یزد در شهرستان خاتم          در جنوبی  شادي

   و طـول جغرافیـایی   ثانیـه  41 دقیقـه و  50 درجـه و  29  ثانیه و  50 دقیقه و    42 درجه و    29 جغرافیایی
فاصله منطقه تا مرکز شهرستان . باشد میواقع  دقیقه 14 درجه و 54  ثانیه و  50 دقیقه و    42 درجه و    54
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 منطقـه شـاهد   .باشـد  مـی   کیلـومتري 270کیلـومتر و تـا مرکـز اسـتان یـزد       30حـدود  ) هرات(خاتم  
و پوشـش گیـاهی   ) شیب، جهت و ارتفاع (با مد نظر قرار دادن شرایط رویشگاهی        ) سوزي نشده  آتش(

. اي انتخـاب شـد   حذف اثـرات حاشـیه  منظور  یکسان با منطقه سوخته شده و رعایت فاصله مناسب به         
 خاك تعداد هاي تر از مناطق سوخته بود بنابراین براي انجام آزمایش       اتب بزرگ مر چون منطقه شاهد به   

هاي خـاك    پروفیل در هر یک از مناطق سوخته شده حفر شد و نمونه         7 پروفیل در منطقه شاهد و       18
هـا در هـواي آزاد    نمونـه . برداشت شـد ) ونه نم 64در مجموع   (متر     سانتی 15-30 و   0-15عمق   در دو 

هـاي   گیري کربن در افق اندازه. هاي زیر تعیین گردیدند متري ویژگی  میلی2خشک پس از عبور از الک  
 سـنج، هـدایت الکتریکـی توسـط       pHاسیدیته توسط دستگاه    . بالك -خاك با استفاده از روش والکی     

کربنـات سـدیم نـیم     فر با استفاده از محلول بی سنج، نیتروژن خاك به روش کجدال و فس       EC دستگاه
منظور بررسی و مقایسه تفاوت بین خاك در مناطق مختلف و همچنـین پوشـش از         به. نرمال انجام شد  

ها بـه   بررسی. ها از آزمون دانکن استفاده شد بندي مقدار میانگین طرفه و براي کالسه آنالیز واریانس یک  
   .انجام گرفت Excelو  SPSS16هاي آماري  افزار کمک نرم

  
  نتایج

اثـر  . دار بـود  ها نشان داد که اثر منطقه بر درصد کربن، ماده آلـی و ازت معنـی      تجزیه واریانس داده  
 ).1جـدول  (دار بـود   عمق و اثر متقابل منطقه در عمق بر درصد کربن، ماده آلـی، فـسفر و ازت معنـی       

که درصـد کـربن، مـاده آلـی و ازت در منـاطق          گیري شده نشان داد      هاي صفات اندازه   مقایسه میانگین 
که مقدار این مـواد در منطقـه شـاهد     طوري تر از منطقه شاهد بود به  داري بیش  طور معنی  سوخته شده به  

 03/1 و 4/2، 35/1 برابر بـا  85 و در منطقه سوخته شده در سال 82/0 و 31/1، 76/0ترتیب برابر با     به
نتـایج  ). 2جدول  (دست نیامد    هداري ب  گیري شده تفاوت معنی    ازهگیري شد و در سایر صفات اند       اندازه

کدام از صـفات   داري بین دو منطقه سوخته شده در هیچ این آزمایش همچنین نشان داد که تفاوت معنی  
  .گیري شده مشاهده نشد اندازه

ن، داري بین درصد کرب تفاوت معنی . دهد  نتایج اثر عمق بر خصوصیات خاك را نشان می         3جدول  
 0-15 دست آمد و مقـدار ایـن مـواد در عمـق      به15-30 و 0-15ماده آلی، فسفر و ازت بین دو عمق       

 13/0 و 17/1 ،35/2، 34/1ترتیب برابر با   به0-15مقدار این مواد در عمق .  بود15-30تر از عمق  بیش
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داري بین ایـن دو     تفاوت معنی . گیري شد   اندازه 08/0 و   67/0،  01/1 ،58/0 برابر با    15-30و در عمق    
 میانگین اثر متقابل عمق خاك و منـاطق  4جدول . دست نیامد گیري شده به   عمق در سایر صفات اندازه    

ر، ازت و وزن مخصوص خاك در     ترین درصد کربن، ماده آلی، فسف      بیش. دهد مورد مطالعه را نشان می    
کربن، ماده آلی و فـسفر در   ترین مقدار درصد     بیش. دست آمد  در دو منطقه سوخته شده به      0-15عمق  

 و بـراي ازت در  51/1، 7/3، 1/2 ترتیب برابـر بـا       به 0-15 در عمق    1385منطقه سوخته شده در سال      
 15- 30 و براي وزن مخصوص در عمق 19/0 برابر با 1381 در منطقه سوخته شده در سال 0-15عمق 

داري بـین سـایر صـفات     ت معنـی تفاو. دست آمد   به 7/1 برابر با    1385در منطقه سوخته شده در سال       
  .  دست نیامد ها و مناطق به کدام از عمق گیري شده در هیچ اندازه

  
 . یري شده در سه منطقه مورد مطالعهگ واریانس صفات اندازه  تجزیه-1 جدول

 درجه آزادي  منبع تغییرات
OC  

 )درصد(
OM  

 )درصد(
P  

)PPM(  
N 

  )درصد(
d  

  )متر مکعب گرم بر سانتی(
  a(  2  *98/1  *56/6  ns39/0  **03/0  ns005/0 (منطقه
  d( 1  **9/13  **7/43  **1/5  **05/0  ns097/0( عمق

a× d  2  **7/2  **6/8  *63/0  **02/0  ns074/0  
  029/0  004/0  22/0  7/1  53/0  58  خطا

  . دار  غیرمعنیns درصد و 1دار در سطح احتمال   معنی** درصد، 5دار در سطح احتمال   معنی*
  

   -1 ادامه جدول

  pH EC  منبع تغییرات
Ca/Mg  

  )میلی اکی واالن بر لیتر(
Na  

  )لیتر بر واالن اکی میلی(
K  

)ppm( 
  رطوبت اشباع

  )درصد(
  a(  ns028/0  ns16/0  ns9/13  ns4/7  ns343  ns3/3(منطقه 

  d( ns006/0  ns04/0  ns5/0  ns1/1  ns8/4  ns25( عمق
a× d  ns006/0  ns37/0  ns74/9  ns1/2  ns10  ns7/35  

  6/23  135  6/3  25  22/0  037/0  خطا
  . دار  غیرمعنیns درصد و 1دار در سطح احتمال   معنی** درصد، 5دار در سطح احتمال   معنی*
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   . مقایسه میانگین منطقه بر صفات مورد ارزیابی خاك-2 جدول

  OC  منطقه
 )درصد(

OM  
 )درصد(

P  
)PPM(  

N 
  )درصد(

d  
  )متر مکعب گرم بر سانتی(

76/0  شاهد a 31/1 a 82/0 a 08/0 a 61/1 a 
35/1 85سوزي آتش ab 4/2 b 03/1 a 12/0 b 64/1 a 
12/1 81سوزي آتش b 9/1 ab 06/1 a 15/0 b 64/1 a 

   .باشد دار نبودن آن دو عدد با یکدیگر می وجود یک حرف مشترك بین دو عدد نشانه معنی
  

  -2 ادامه جدول

  pH EC  منطقه
Ca/Mg  

  )واالن بر لیتر اکی میلی(
Na  

  )واالن بر لیتر اکی میلی(
K  

)ppm( 
  رطوبت اشباع

  )درصد(
9/7  شاهد a 89/0 a 9/14 a 6/5 a 6/21 a 31a 
79/7 85سوزي  آتش a 73/0 a 6/16 a 1/7 a 8/9 a 32a 
94/7 81سوزي  آتش a 1/1 a 6/13 a 2/7 a 23a 32a 

  .باشد دار نبودن آن دو عدد با یکدیگر می وجود یک حرف مشترك بین دو عدد نشانه معنی
  

 . مقایسه میانگین اثر عمق خاك بر صفات مورد ارزیابی خاك-3 لجدو

  عمق
 )متر سانتی(

OC  
 )درصد(

OM  
 )درصد(

P  
)PPM(  

N 
  )درصد(

d  
 pH  )متر مکعب گرم بر سانتی(

15 -0  34/1 a 35/2 a 17/1 a 13/0 a 6/1 a 6/1 a 

30 -15 58/0 b 01/1 b 67/0 b 08/0 b 6/1 a 7/1 a 

   .باشد دار نبودن آن دو عدد با یکدیگر می  معنیوجود یک حرف مشترك بین دو عدد نشانه
  

 -3 ادامه جدول

  عمق
 )متر سانتی(

EC  
Ca/Mg  

  )واالن بر لیتر اکی میلی(
Na  

  )واالن بر لیتر اکی میلی(
K  

)ppm( 
  رطوبت اشباع

  )درصد(
15 -0  9/7 a 88/0 a 88/14 a 8/19 a 4/32 a 

30 -15 8/7 a 9/0 a 1/15 a 2/18 a 3/31 a 

   .باشد دار نبودن آن دو عدد با یکدیگر می بین دو عدد نشانه معنیوجود یک حرف مشترك 
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  بحث
. آلـی شـد   داري سبب افزایش درصد کربن طور معنی سوزي به آتش پژوهش نشان داد که این نتایج

هـاي    از بـرگ طـور اساسـی   نتیجه ورود از منـابع خـارجی بـه   سطحی در  هاي افزایش ماده آلی در الیه
در ) 2006(اکینکـی   . تر از طریق مواد سوخته شده گیاهی اسـت         پژوهش بیش خشکیده شده و در این      

سوزي روي خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك انجام داد، به ایـن   اي که دو هفته پس از آتش     مطالعه
  . یابد سوزي افزایش می نتیجه رسید که متوسط کربن آلی خاك پس از آتش

  
   .اك و منطقه در صفات مورد ارزیابی خاكمتقابل عمق خ  مقایسه میانگین اثر-4 جدول

  1381سوزي  منطقه آتش  1385سوزي  منطقه آتش  منطقه شاهد
  خاك خصوصیات

15-0  30-15  15-0  30-15  15-0  30-15  
88/0  )درصد(کربن آلی  a a63/0 1/2 a b64/0  8/1 a b4/0  
52/1  )درصد(ماده آلی  a a1/1  7/3 a b11/1  2/3 a b7/0  

ppm(  96/0(فسفر  a b69/0  51/1 a b55/0  37/1 a b76/0  
08/0  )درصد(ازت  a a08/0  18/0 a b05/0  19/0 a a12/0  

6/1  )مکعبمتر گرم بر سانتی(وزن مخصوص   a a6/1  5/1 a b7/1  6/1 a a6/1  
pH 9/7 a a9/7 8/7 a a7/7  9/7 a a9/7 

7/0 )زیمنس بر متر دسی(هدایت الکتریکی  a a07/1 96/0 a a49/0 14/1 a a98/0 

8/13 )واالن بر لیتر اکی میلی(زیم کلسیم و منی a a9/15 6/17 a a7/15 2/14 a a13 

1/6 )واالن بر لیتر اکی میلی(سدیم  a a5 6/7 a a6/6 8/6 a a6/7 

ppm( 3/23(پتاسیم  a a9/19  5/9 a a10 23a a23 

 30a a32  33a a31 35a a29 )درصد(رطوبت اشباع 

  .باشد ودن آن دو عدد با یکدیگر میدار نب وجود یک حرف مشترك بین دو عدد نشانه معنی
  

تـر از   کـم ) 1385سال (نتایج این پژوهش نشان داد که وزن مخصوص ظاهري منطقه سوخته شده        
نشان دادند که وزن مخصوص ظاهري خاك یکی از عوامل ) 2000(کینز و همکاران  مک. مناطق دیگر بود

حتواي کربن در حجم معینی از خاك باید  برآورد مبراي. باشد مهم برآورد ظرفیت ترسیب کربن خاك می
در مقایسه دو نمونه خاك که از . درصد کربن آلی خاك را در وزن مخصوص ظاهري خاك ضرب نمود

 داراي وزن نظر درصد کربن آلی یکسان هستند ولی وزن مخصوص ظاهري متفاوتی دارند، خاکی کـه            
نتایج همچنین نشان داد که میـزان    . تري دارد  تري است محتواي کربن آلی بیش      مخصوص ظاهري بیش  
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توانـد   ش مقدار فسفر در خـاك مـی      افزای. داري در مناطق سوخته شده افزایش یافت       طور معنی  فسفر به 
اکینکـی،  (شـود   سوزي انجام می   جذب باشد که در اثر آتش      دلیل تبدیل فسفر آلی خاك به فسفر قابل        به

داري در مناطق سوخته شده افزایش یافت  طور معنی نتایج این پژوهش نشان داد که میزان ازت به). 2006
سوزي تاجی در یک جنگل اکالیپتوس در استرالیا، افـزایش غلظـت             در آتش ) 1986(آدامس و آتتیویل    

سوزي بـا افـزایش اسـیدیته و در     میزان نیتراتی شدن پس از آتش  .  برابر را گزارش نمودند    4آمونیوم تا   
سوزي به  ژن پس از آتش کند، هر چند تغییرات نیترو زایش پیدا میدسترس بودن آمونیم در اکوسیستم اف

سـوزي و     آتـش  سوزي، تغییرات در میزان معدنی شدن میکروبی پس از         نیتروژن از دست رفته در آتش     
). 2000فیشر و بینکلی، (ها و گیاهان براي نیتروژن معدنی شده بستگی دارد       رقابت بین میکروارگانیسم  

 افـزایش مـواد آلـی، کـربن و ازت و تغییـر      اي سایر پژوهشگران بیانگر   ه پژوهشنتایج این پژوهش و     
سوزي بر فون و فلور   زیادي نیز اثرات منفی آتشیمیایی خاك دارد اما نتایج پژوهشگران  هاي ش   ویژگی

سوزي بر  زمان مطالعات تکمیلی اثر آتش شود هم بنابراین پیشنهاد می. اند مناطق سوخته شده را نشان داده
   . گیردشناسی مورد بررسی قرار فون و فلور خاك، امکان بروز فرسایش، تغییرات اکولوژیکی و جنگل
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Abstract1 

The effect of fire was investigated on some soil chemical properties of forest 
area of BagheShadi Herat-Yazd Province. To perform the experiment, 18 profiles 
of soil in control area and 7 profiles from each of burned areas were dug and 
samples of two depth (0-15 and 15-30) a total of 64 samples were collected. 
Results showed the area was significantly affected with regard to organic matter 
and carbon percentage, P and N. The average amount of carbon, organic matter and 
N in burned areas were significantly more than control. The average amount of 
carbon, organic matter and N in control were equal to 0.76, 1.31 and 0.82 and in 
burned area were equal to 1.35, 2.4 and 1.03 respectively. There are significant 
differences in organic matter and carbon percentage, P and N between two depths 
of 0-15 and 15-30 and the measured characters were high in 0-15 compared to 15-
30. It is concluded that fire can positively be effective in increasing some element 
such as the average amount of carbon, organic matter and N and therefore other 
studies such as fauna and flora of soil, erosion possibility and ecological and 
forestry changes would also be useful studies to be done at the same time.   
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