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تاثیر آتشسوزی بر ویژگیهای فیزیکی خاک در کاربریهای مرتع ،کشاورزی و
جنگل در استان گلستان
لیلی نیکنام ،1حجت امامی ،*2رضا خراسانی
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تاریخ پذیرش)1399/1/27 :

چکیده
آتش سوزی تأثیرات چشمگیری بر پوشش گیاهی و ساختمان خاک دارد .هدف این پژوهش ،مطالعه تاثیر آتشسوزی بر
برخی ویژگی های فیزیکی خاک در سه کاربری (کشاورزی ،جنگل و مرتع) ،واقع در استان گلستان بود .بدین منظور ،کاربری-
های جنگل و کشاورزی در شهرستان گرگان و مرتع در شهرستان کالله که دچار آتشسوزی شده بودند ،انتخاب شدند.
نمونهبرداری از سه عمق سطحی (صفر تا  5سانتیمتر) و زیرسطحی ( 5-15و  15-30سانتیمتر) ،در سه تکرار انجام شد.
همچنین ،از خاک شاهد (آتشسوزی نشده) مجاور هر کاربری به طور مشابه از سه عمق و سه تکرار نمونه برداری شد .برای
بررسی تفاوت ویژگیهای اندازهگیری شده در خاک تحت آتشسوزی و خاک منطقه شاهد بدون آتشسوزی ،از آزمون t
مستقل در سطح  5درصد استفاده شد .نتایج نشان داد که مقدار رس ،میانگین وزنی قطر خاکدانهها ،تخلخل ،گنجایش
هوایی ،شاخص پایداری ساختمان خاک ،شاخص  Sدکستر و کربن آلی در اثر آتشسوزی به ترتیب در الیه  0-5سانتیمتری
تحت آتشسوزی ،نسبت به خاک شاهد به طور معنی داری کاهش نشان دادند .به طوری که به ترتیب در کاربری جنگل،
مرتع و کشاورزی ،مقدار رس  11 ،24و  ،6میانگین وزنی قطر خاکدانهها  41/9 ،47و  ،7/4تخلخل  8 ،10و  ،9گنجایش
هوایی  21/4 ،34/6و  ،27/3شاخص پایداری ساختمان خاک  7/4 ،25/6و  ،11/3شاخص  Sدکستر  15/4 ،19/7و  7/3و
کربن آلی  9/6 ،8و  13/7درصد کاهش یافت ،در حالی که در الیههای زیرسطحی خاک میزان کاهش معنیدار نبود .همچنین،
جرم مخصوص ظاهری در خاک تحت آتشسوزی نسبت به خاک شاهد به طور معنیداری در سطح  5درصد در عمق 0-5
سانتیمتر در کاربری جنگل ،مرتع و کشاورزی به ترتیب  8 ،11و  6درصد افزایش یافت و در الیههای زیرسطحی معنیدار
نبود.
واژههای کلیدی :آتشسوزی ،شاخص  ،Sشاخص پایداری ساختمان ،تخلخل تهویهای

نیکنام ل ،.امامی ح ،.خراسانی ر .1400 .تاثیر آتشسوزی بر ویژگیهای فیزیکی خاک در کاربری های مرتع ،کشاورزی و جنگل در استان گلستان.
تحقیقات کاربردی خاک .جلد  ،9شماره  .1صفحه.13-1 :
 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 -2دانشیار گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 -3دانشیار گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
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آن به دهیدراته شوودن رسها در دمای باال نسووبت داده
شووود .درحالیکه پ از آتشسووووزی ،جرم مخصووووص
ظاهری خاک افزایش یا فت .افزایش جرم مخصووووص
ظاهری خاک میتواند به دلیل سوختن ال شبر و ماده
آلی در اثر آتش سوزی با شد .به این صورت که با کاهش
ماده آلی خاک ،حجم منافذ خاک ،بهویژه منافذ درشوووت
کاهش مییابد و سبب فشرده شدن خاک و افزایش جرم
مخصووووص ظاهری خاک پ از آتشسووووزی میشوووود
( .)Ekinci, 2006; Stoof et al., 2010مونوس روخاس و
همکاران ( ،)Munoz-Rojas et al., 2016گزارش کردند
یک سال پ از آتش سوزی ،جرم مخ صوص ظاهری در
تیمارهای شاهد در مقایسه با تیمار آتشسوزی باالتر بود.
کانگ و همکاران ( )Kong et al., 2019نیز نتیجه گرفتند
یک سوووال پ از آتشسووووزی ،کربن آلی خاک به طور
معنیداری کاهش یافت ،اما شووودت آتشسووووزی تاثیر
معنیداری بر کربن آلی خاک نداشت.
مولوی و همکوواران ( )Molavi et al., 2009دریووافتنوود
پایداری خاکدانه ها در خاک های تحت آتشسووووزی با
شووودت زیاد ،کاهش یافت .از سووووی دیگر ،جیووانینی و
هم کاران ( )Giovannini et al., 1998افزایش پا یداری
خا کدا نه ها را بهدل یل افزایش ماده آلی خاک ،گزارش
کرد ند .در برخی پژوهش ها نیز ت فاوتی بین پا یداری
خاکدانهها در خاکهای تحت آتشسووزی و شواهد دیده
نشووده اسووت ( .)Mataix-Solera et al., 2011هیوسووو-
گونزالز و همکاران ( )Hueso-González et al., 2018نیز
با بررسی تاثیر آتش سوزی کنترل شده در یک دوره پنج
سووواله دریافتند ویژگیهای خاک مثل کربن آلی خاک و
درصووود پایداری خاکدانه ها تغییر معنیداری پیدا نکرد.
اسوووتاف و همکاران ( )Stoof et al., 2010تأثیر آتش و
خاک ستر بر نگهداری آب خاک را مورد برر سی قرار دادند
و دریافتند که در حرارتهای  200درجه سوووانتیگراد و
پایینتر از آن ،برخی ویژگی های خاک تغییر نکرد .در
حالی که در حرارتهای  300درجه سوووانتیگراد و باالتر
از آن ،جرم مخ صوص ظاهری خاک ،مقدار رس و سیلت
افزایش و مقدار ماده آلی خاک و مقدار شن کاهش یافت.
گرمادهی تا  200درجه سانتیگراد مقدار آب در دسترس
گیاه ( )AWCرا کاهش داد .آمواکو و گامبیزا ( Amoako
 )& Gambiza, 2020افزایش م قدار کربن آلی ،نیتروژن

مقدمه
آتش سوزی دارای پی شینهای ب سیار قدیمیتر از پیدایش
ان سان ا ست و از زمان ت شکیل کره زمین ،یکی از عوامل
اصلی در محیطزیست شمرده می شود (.)Arthur, 2000
تغییر ویژگیهای خاک بر اثر آتشسووووزی را میتوان در
سوووه مقیاس زمانی کوتاه مدت ،طوالنی مدت و دا می
بررسوووی نمود که با توجه به ویژگی ها ،شووودت و تکرار
آتشسووووزی و همچنین شووورایط آب و هوایی پ از
آتشسوووزی ،میزان اثرات آن متفاوت اسووت ( & Verma
 .)Jayakumar, 2012کاهش ماده آلی بر اثر آتش سوزی،
کاهش پایداری خاکدانه ها ،کاهش تهویه و افزایش جرم
مخصوووص ظاهری را بهدنبال خواهد داشووت ( Certini,
 .)2005سووووزاندن بقایا باعث کاهش ذخیره کربن آلی
خاک شوووده و در نتیجه اثرات نامطلوبی بر ویژگی های
فیزیکی خاک میگذارد (.)Limon-Ortega et al., 2002
بیشووتر پژوهشهای انجام شووده در این زمینه ،داللت بر
اثرات نامطلوب این روش بر میزان کربن آلی و همچنین
ای جاد خاصووو یت آبگریزی و کاهش نفوذپذیری خاک
داشوووته اسوووت .بهطوری که در دراز مدت ،تولید پایدار
محصوووالت زراعی را بهخطر میاندازد ( Johnson et al.,
.)2006
تأثیر آتش سوزی بر ویژگیهای فیزیکی خاک ب ستگی به
شوودت آتشسوووزی دارد .ویژگیهای مهم فیزیکی خاک
که تحت تاثیر آتشسووووزی قرار میگیرند شوووامل بافت،
سووواخت مان خاک ،جرم مخصووووص ظاهری و تخل خل
می باشوووند ( .)Neary et al., 2005مبوهای و همکاران
( )Mabuhay, et al., 2006بیان کردند که رس در عمق
صووفر تا  5سووانتیمتری خاک جنگلی تحت آتشسوووزی
نسبت به خاک شاهد بدون آتش سوزی کاهش پیدا کرد،
اما میزان شوون در همین عمق خاک تحت آتشسوووزی
افزایش نشوووان داد .کترینگ و بیگهام ( & Ketterings
 )Bigham, 2000نیز افزایش مقدار شن بر اثر حرارتهای
کم ای جاد شوووده را گزارش کرد ند .هوبرت و هم کاران
( ،)Hubbert et al., 2006در مطالعهای تأثیر آتش سوزی
بر ویژگیهای فیزیکی و دفع آب خاک در حوضه شیبدار
چاپرال ،جنوب کالیفرنیا را مورد برر سی قرار دادند .آنها
نشوووان دادند که آتش باعث از بین رفتن الشوووبر و
تخریب ساختمان خاک شد .پ از آتش سوزی ،مقدار
رس به صورت معنیداری کاهش یافت که علت احتمالی
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معتدل و نیمهخ شک و تیپ غالب گیاهی آن درمنه و پوآ
که در تاب ستان سال  1394در اثر خطای ان سانی بخ شی
از آن دچار آتشسوزی شده بود.
در هر سه منطقه مورد مطالعه ،پ از برر سیهای انجام
شده از مناطق تحت آتش سوزی و منطقه مجاور با فاصله
بسووویار کم از منطقه قبلی که در آن آتشسووووزی اتفاق
نیفتاده بود و شرایط آن کامال مشابه شرایط منطقه تحت
آتشسوزی بود ،از  6نقطه و در هر کدام از سه عمق صفر
تا  5-15 ،5و  15-30سووووانتیمتری نمو نهبرداری در
تابسووتان سووال ( 1395شووهریور ماه) انجام گرفت .بدین
ترت یب در هر کاربری  18نمو نه و در مجموع  54نمونه
خاک برداشته شد .در این پژوهش ،نمونهبرداری مرتع دو
هف ته پ از آتشسووووزی ،زمین زراعی  2ماه پ از
آتش سوزی و جنگل یک سال پ از آتش سوزی صورت
گرفت .جرم مخ صوص ظاهری به روش کلوخه و پو شش
دادن آن با پارافین ( ،)Blake & Hartge, 1986با فت
خاک با روش هیدرومتری با قرا ت چهار زمانه ( & Gee
 ،)Bauder 1986میانگین وزنی قطر خاکدانه ها به روش
کمپر و روزنا ( ،)Kemper & Rosenau, 1986کربن آلی
نمو نه های خاک با روش والکلی و ب لک ( & Walkley
 ،)Black, 1934شاخص پایداری ساختمان خاک ( )SIاز
حا صل تق سیم کربن آلی خاک بر مجموع رس و سیلت
خاک محاسوووبه ( ،)Pieri, 1992گنجایش هوایی خاک
( ،)ACد ست نخورده از تفا ضل رطوبت حجمی ا شباع و
مکش  10کیلو پاسوووکال ( ،)White, 2006مقدار آب در
دسوووترس گیاه ( ،)AWCاز تفاضووول مقدار رطوبت در
مکش های  33و  1500کیلوپاسوووکال (،)White, 2006
ظرفیت زراعی ن سبی( )RFCاز حا صل تق سیم رطوبت در
مکش  33کیلو پاسووو کال و م قدار رطو بت اشووو باع
( )Reynolds & Topp, 2008و شاخص ( Sمقدار شیب
منحنی رطوبتی در نقطه عطف) بر ا ساس رابطه دک ستر
( )Dexter, 2004محاسبه شد .تجزیه و تحلیل دادهها در
قالب طرح کامالً تصووادفی و آرایش فاکتوریل ،به وسوویله
نرما فزارهووای آموواری  JMP8و  Excelا نجووام گرفووت.
معنیداری اثر آتش سوزی بر ویژگیهای خاک در هر سه
عمق بررسوی شود و به منظور مقایسوه میانگین میان دو
منطقه آتش سوزی شده و آتش سوزی نشده ،از آزمون T
مستقل در سطح  5درصد استفاده گردید.

کل pH ،و کلسوویم خاک را در غرب آفریقا در خاکهای
تحت آتشسوزی گزارش نمودند.
با توجه به اینکه هر سوواله در ایران آتشسوووزیهایی در
سطح جنگلها ،مراتع و مزارع صورت میگیرد و با وجود
بررسوووی تاثیر آتش بر ویژگی های خاک ،اما تاثیر آن بر
برخی ویژگیهای فیزیکی مهم خاک مثل شوویب منحنی
رطوبتی در نقطه عطف ،ظرفیت زراعی نسووبی ،شوواخص
پایداری ساختمان خاک و غیره مورد برر سی قرار نگرفته
ا ست .در این پژوهش ،و ضعیت خاک در اثر آتش سوزی
در سوووه کاربری جن گل ،مرتع و زمین کشووواورزی در
بخشهایی از جنگل النگدره شوووهرسوووتان گرگان ،مراتع
شووهرسووتان کالله و اراضووی زراعی واقع در بخش شوومال
شووهر گرگان از دیدگاه ویژگیهای فیزیکی مورد بررسووی
قرار گرفت.
مواد و روشها
جنگل النگدره در  5کیلومتری جنوب غربی شووهرسووتان
گرگان و دارای مسوواحتی حدود  185کیلومتر مربع و در
محدوده مختصووات جغرافیایی ' 54o 27طول شوورقی و
' 36o 47عرض شوومالی واقع اسووت .دارای اقلیم معتدل
نیمهمرطوب ،ارتفاع متوسوووط از سوووطح دریا 300-180
متر ،میانگین بارندگی سووواالنه  550میلیمتر و میانگین
درجه حرارت سوواالنه  17/5درجه سووانتیگراد میباشوود.
منطقه دارای پوشش جنگلی متراکم و بیشتر درختان آن
بلوط ،افرا ،راش و انجیلی ا ست .در تاب ستان سال 1393
در اثر خ طای انسووووانی ،بخش هایی از جن گل د چار
آتشسوووزی شووده بود .مزرعهای به وسووعت  5هکتار در
منطقه الملنگ واقع در  5کیلومتری شوومال غربی شووهر
گرگان در محدوده مختصوووات جغرافیایی' 54o 22طول
شووورقی و' 36 ̊ 51عرض شووومالی ،دارای میانگین دمای
ساالنه  17/8درجه سانتیگراد ،متو سط بارندگی ساالنه
 511میلیمتر ،دارای پو شش زراعی گندم انتخاب گردید
که در تابسووتان سووال  1394پ از برداشووت محصووول،
آتش سوزی تو سط مالکان زمین در بخ شی از آن صورت
گرفته بود .مرتع مورد مطالعه در شووهرسووتان کالله و در
مخت صات جغرافیایی ' 55o 49طول شرقی و '37o 50
عرض شوومالی قرار دارد که دارای متوسووط درجه حرارت
ساالنه  19درجه سانتیگراد و متو سط بارندگی ساالنه
 315میلیمتر میباشوود .منطقه کوهسووتانی ،دارای اقلیم
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گزارش کرد ند ،هر چ ند که این افزایش قا بل تو جه و
معنیدار نبود .آتشسوووزی با تخریب سوواختمان و منافذ
در افق های سوووطحی خاک ،عامل اصووولی افزایش جرم
مخصووووص ظاهری خاک تحت آتشسووووزی میباشووود
(.)DeBano, 2000
اثرات متقابل آتشسوووزی و عمق همچنین اثرات سوواده
آتش سوزی در هر سه کاربری بر مقدار سیلت معنیدار
نبود .فقط در کاربری جنگل ،اثر عمق در سطح  5در صد
معنیدار شووود ( جدول  .)1م قدار رس در خاک ت حت
آتش سوزی پ از آتش سوزی ن سبت به خاک شاهد در
هر سوه کاربری کاهش یافت .در عمق  0-5سوانتیمتری
کاربری جن گل ،کاهش م قدار رس خاک در سوووطح 5
درصد معنیدار شد .اما در عمقهای زیرین این کاربری و
نیز در کاربریهای مرتع و زراعی ،در سوووطح  5درصووود
تفوواوت معنیداری در مقوودار رس بین خوواک تحووت
آتش سوزی و شاهد م شاهده ن شد ( شکل  .)2مقدار شن
خاک در هر سه کاربری در اثر آتش سوزی افزایش یافت،
اما این افزایش در سطح  5درصد معنیدار نبود .تغییرات
شووون در عمقهای مورد مطالعه در کاربریهای جنگل و
مرتع ،در سوووطح  5درصووود معنیدار بود ،اما در کاربری
زراعی تفاوت معنیداری مشاهده نشد (جدول .)1
نتایج مولوی و همکاران ( )Molavi et al., 2009نشوووان
داد مقدار رس خاک جنگلی در اثر آتشسووووزی کاهش
یا فت .اولری و گرا هام ( )Ulery & Graham, 1993و
مبو های و هم کاران (  )Mabuhay et al., 2006گزارش
کردند یک سال پ از آتشسوزی در محل مورد مطالعه،
رس خاک کاهش و شوون خاک افزایش یافت .کترینگ و
بیگهام ( ،)Ketterings & Bigham, 2000بادیا و مارتی
( ،)Badia & Marti, 2003.ترفی و همکاران ( Terefe et
 )al., 2008و زاواال و هم کاران (،)Zavala et al., 2010
علت درشوووت شووودن بافت خاک پ از آتشسووووزی را
بهوجود آمدن ذرات درشت هم انداره شن از اجزاء رس و
سوویلت بر اثر حرارت ناشووی از آتش در دمای بیشووتر از
 250درجه سووانتیگراد و علت کاهش رس را کلسوویمی
شوودن سوویلیکاتهای آهن و آلومینیم تحت تأثیر دمای
باال دانسوووت ند .گران جد و هم کاران ( Granged et al.,
 ،)2011دریافتند که آتش با تجمع ذرات رس و تشووکیل
ذرات شن ،منجر به کاهش مقدار رس شد .از دالیل دیگر
آن میتوان به جداسوووازی ذرات رس توسوووط باران و

نتایج و بحث
اثرات آتشسووووزی در کاربری جنگل بر ویژگیهای جرم
مخ صوص ظاهری ،تخلخل ،رس ،شن ،شاخص پایداری
سوواختمان خاک ،میانگین وزنی قطر خاکدانهها ،شوویب
منحنی رطوبتی در نقطه عطف آن یا شوواخص  Sدکسووتر
( )S indexو تخلخل تهویهای در سووطح یک درصوود ،در
کواربری زراعی بر جرم مخصووووص ظواهری ،تخلخول،
شاخص پایداری ساختمان خاک ،تخلخل تهویهای ( < p
 )0.01و شاخص  Sدکستر ( )p < 0.05و در کاربری مرتع
بر جرم مخصووووص ظاهری ،تخل خل ،شووواخص پایداری
سووواختمان خاک ( ،)p < 0.01رس ،میانگین وزنی قطر
خاکدانهها ،شوواخص  Sدکسووتر و تخلخل تهویهای ( < p
 )0.05معنیدار شووود (جدول  .)1همچنین اثرات متقابل
آتش سوزی و عمق در کاربری جنگل بر شاخص پایداری
ساختمان خاک  ،میانگین وزنی قطر خاکدانهها ،شاخص
 Sدکسوووتر و تخل خل تهویهای ( ،)p < 0.01در کاربری
زراعی بر جرم مخصووووص ظواهری ،تخلخول ،تخل خل
تهویهای ( )p <0.01و شاخص  Sدکستر ( )p < 0.05و در
کاربری مرتع بر  ،)p <0.01( SIجرم مخ صوص ظاهری و
تخلخل ( )p < 0.05معنیدار شد (جدول .)1
در هر سه کاربری مورد مطالعه ،آتشسوزی سبب افزایش
جرم مخصوووص ظاهری خاک شوود .در عمق صووفر تا 5
سانتیمتری خاک ،افزایش جرم مخ صوص ظاهری خاک
تحت آتشسوووزی نسووبت به خاک شوواهد در سووطح 5
درصووود معنیدار شووود .در عمق های  5-15و 15-30
سانتیمتر خاک نیز در دو کاربری جنگل و مرتع افزایش
معنیدار جرم مخصوووص ظاهری مشوواهده گردید .اما در
کوواربری زراعی ،در ع مقهووای زیرین خوواک تفوواوت
معنیداری در افزایش جرم مخصووووص ظاهری خاک
مشاهده نشد (شکل  .)1سردا و دو ر ( Cerdà & Doerr,
 ،)2005گزارش کردند آتشسوووزی به دلیل از بین بردن
خاکدانهها ،باعث افزایش جرم مخصووووص ظاهری خاک
میشوووود .ا ندرو و هم کاران (،)Andreu et al., 2001
ایکینجی ( ،)Ekinci, 2006هوبرت و همکاران ( Hubbert
 )et al., 2006و ا ستاف و همکاران ()Stoof et al., 2010
نیز افزایش جرم مخ صوص ظاهری را پ از آتش سوزی
گزارش کرد ند .گران جد و هم کاران ( Granged et al.,
 ،)2011افزایش جرم مخصووووص ظاهری خاک پ از
آتشسوووزی نسووبت به خاک شوواهد را در الیه سووطحی
4
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فرسایش در صورت عدم پوشش گیاهی اشاره کرد .ثابت
بودن محتوای شوون ،سوویلت و رس در عمق های زیرین
خاک در طول آتشسوووزی ،نشوواندهنده این اسووت که
اجزای ت شکیل دهنده بافت خاک ن سبت به آتش سوزی
م قاو مت باالیی دار ند و برای تغییر این اجزا ،د ما های
باالیی باید بر خاک اعمال شوووود .افزایش مقدار شووون
بالفاصله پ از آتش سوزی نسبت به قبل از آتش سوزی،
احتماالً بهدلیل کاهش در مقدار رس پ از آتشسوووزی
میباشوود . ) Giovannini et al., 1998بر اسوواس فراوانی
نسبی ذرات ،خاکهای مناطق شاهد در کاربری مرتع ،در

C
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0-5 cm 5-15 cm 15-30 cm
'b' a'b
'c' b' a
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d c
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c b a

1/5
1/0
0/5

)BD (g cm-3
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کالس بافتی لوم سوویلتی ،کاربری زراعی در کالس بافتی
لوم رسووی سوویلتی و لوم سوویلتی و کاربری جنگل نیز در
کالسهای بافتی لوم رسووی سوویلتی و لوم سوویلتی قرار
داشتند .آتش سوزی تأثیری بر کالس بافت خاک نداشت
و دمای ایجاد شووده در پی آتشسوووزی باعث تغییر بافت
خاک در کاربریها ن شد .البته پ از آتش سوزی ،مقدار
شن به طور جزیی در مناطق تحت آتش سوزی ن سبت به
شاهد (بدون آتش سوزی) بی شتر شده ا ست که دلیل آن
را میتوان به کاهش مقدار رس بر اثر آتش نسبت داد.
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شکل  -1برهمکنش آتشسوزی و عمق بر جرم مخصوص ظاهری در خاک تحت آتشسوزی ( )BSو شاهد ( )Cدر کاربریهای مختلف
(حروف متفاوت در هر کاربری نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح  5درصد است)
Figure 1. Interaction effect of fire and depth on bulk density in burned soil (BS) and control (C) in different
)land uses (different letters in each land use indicate a significant difference at 5% level

**0.008

جدول  -1تجزیه واریانس ویژگیهای فیزیکی در کاربریهای مختلف ( میانگین مربعات خطا)
)Table 1. Variance analysis of physical properties in different land uses (mean square error
S
SV
df
BD
n
Clay
Sand
Silt
SI
MWD
RFC
index
ns
ns
**
**
*
**
**
**
T
1
0.63
029
0.043
0.007
42.60
2.86
1.50
0.001 0.003ns

AC

**0.010

0.006ns

**0.001

**0.21

**13.96

*74.67

**65.81

**254.95

**0.005

**0.037

2

D

*0.003

0.003ns

**0.001

**0.43

**6.40

24.96ns

2.46ns

*13.34

0.001ns

0.001ns

2

T*D

0.001
**0.005

0.001
0.003ns

0.001
*0.001

0.006
0.002ns

0.48
**1.21

15.23
0.005ns

0.49
0.85ns

3.06
1.01ns

0.001

0.0008

**0.001

**0.006

12
1

Error
T

0.002ns
**0.003

0.002ns
0.002ns

0.001ns
*0.001

0.001ns
0.003ns

2.41ns
3.08ns

4.23ns
4.02ns

**8.44

**0.006

**0.041

1.71ns

**0.001

**0.003

2
2

D
T*D

0.001
0.001ns

0.001
*0.001

0.001
*1.35

**0.42

3.21
0.82ns

2.14
0.34ns

0.90

0.001

0.001

*8.87

**0.003

**0.022

12
1

Error
T

0.001ns

0.001ns

*0.001

**0.46

**11.33

17.11ns

**3.03

**21.30

**0.002

**0.012

2

D

0.001ns

0.001ns

**0.001

**0.17

0.04ns

24.38ns

0.48ns

0.46ns

*0.001

*0.001

2

T*D

0.001

0.001

0.001

0.02

0.03

8.79

0.33

1.40

0.001

0.001

12

Error

0.001
*0.001

**0.89

0.20ns
0.03

Land use

Forest

Agriculture

Pasture

 :Tتیمار آتش سوزی؛  :Dعمق؛  :T*Dاثر متقابل تیمار آتش سوزی و عمق؛  :SVمنبع تغییرات ؛  :BDجرم مخصوص ظاهری؛  :SIشاخص پایداری ساختمان خاک؛  :nتخلخل
کل؛  :MWDمیانگین وزنی قطر خاکدانهها؛  :Sgiشاخص دکستر؛ :AC
گنجایش هوایی؛  :RFCگنجایش زراعی نسبی (** :درسطح  %1معنیدار؛ * :در سطح  %5معنیدار و :nsعدم معنیداری).
T: Fire treatment; D: Depth, T*D: Interaction effect of fire and depth; SV: Source of variation; BD: bulk density; SI: Structural stability
index; n: soil porosity; MWD: mean weight diameter of aggregates; Sgi: S Dexter’s Index; Ac: Air capacity; RFC: Relative field capacity
(**: significant at p < 0.01; *: significant at p < 0.05; ns: non-significant).
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شکل  -2برهمکنش آتشسوزی و عمق بر مقدار رس در خاک تحت آتشسوزی ( )BSو شاهد ( )Cدر کاربریهای مختلف (حروف
متفاوت در هر کاربری نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح  5درصد است).
Figure 2. Interaction effect of fire and depth on the amount of clay in burned soils (BS) and control (C) in
different land uses (different letters in each land use indicate a significant difference at 5% level).

در هر سه کاربری ،آتشسوزی سبب کاهش کربن آلی
خاک شد .این کاهش ،در عمق صفر تا  5سانتیمتر هر
سه کاربری بین خاک تحت آتشسوزی و شاهد در سطح
 5درصد معنیدار بود .در عمق  5-15سانتیمتر خاک
15-30 cm

5-15 cm

تحت آتشسوزی کاربری جنگل و مرتع نیز نسبت به
خاک کاهش کربن آلی خاک معنیدار ،اما در عمق -30
 15سانتیمتر اختالف معنیداری بین خاک تحت آتش-
سوزی و شاهد مشاهده نشد (شکل .)3
0-5 cm

a
c
e
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مرتع Range land
شکل  -3برهمکنش آتشسوزی و عمق بر کربن آلی خاک در خاک تحت آتشسوزی ( )BSو شاهد ( )Cدر کاربریهای مختلف
(حروف متفاوت در هر کاربری نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح  5درصد است).
Figure 3. Interaction effect of fire and depth on soil organic carbon in burned soils (BS) and control (C) in
different land uses (different letters in each land use indicate a significant difference at 5% level).

 .)2005گرانجد و همکاران (،)Granged, et al., 2011b
تغییرات تدریجی ویژگیهای خاک مناطق مدیترانهای را
در طول  3سال پ از آتشسوزی آزمایشی مطالعه
کردند .آنان دریافتند که ماده آلی در طول  3سال آتش-
سوزی ،نسبت به شرایط قبل از آتش کاهش یافت.
پژوهشهایی نیز افزایش کربن آلی خاک را پ از آتش-
سوزی گزارش کردند ( Cassie et al., 2009; Ekinci,
 .)2006; Hemmatboland et al., 2010افزایش کربن آلی
پ از آتش سوزی میتواند بهدلیل افزایش تولید و
زیستتوده گیاهان در مناطق آتشسوزی شده و در نتیجه
تولید مواد آلی زیاد باشد .همچنین ،کاتیونها از بافت گیاه

سرتینی ( ،)Certini, 2005بیشترین تاثیر آتش سوزی بر
خاک را از دست دادن مواد آلی و افزایش خطر فرسایش
در مرحله بعد عنوان کرد .زیرا حساسترین تغییرات خاک
در مقابل آتش سوزی ،کاهش ماده آلی خاک می باشد.
در اثر سوختن مواد آلی و کاهش آن در خاک،
خاکسترهای حاصل از سوختن ماده آلی وارد خلل و فرج
خاک شده و باعث بسته شدن منافذ خاک می شوند که
کاهش تعداد منافذ خاک افزایش جرم مخصوص ظاهری
خاک را در پی خواهد داشت ( Stoof et al., 2010
; .)Ekinci, 2006روند کاهشی کربن آلی میتواند ناشی از
اکسید شدن ماده آلی ،از بین رفتن پوشش گیاهی و حذف
الشبر ها باشد ( Fernandez et al., 1999; Certini,
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آزاد شده و باعث افزایش حاصلخیزی و تولید و افزایش
ماده آلی خاک میشوند (.)Cassie et al., 2009
در هر سه کاربری ،شاخص پایداری ساختمان
خاک در خاک تحت آتشسوزی نسبت به خاک شاهد
کاهش یافت .این کاهش در عمق صفر تا  5سانتیمتری
هر سه کاربری و عمق  5-15و  15-30سانتیمتری
کاربریهای جنگل و مرتع در سطح  5درصد معنیدار بود
(شکل  .)4نتایج گارسیا -کورونا و همکاران (García-
 ،)Corona et al., 2004نشان داد که آتشسوزی در دمای
 220-170درجه سانتیگراد ،اثر معنیداری بر پایداری
15-30 cm

خاکدانه و ساختمان خاک نداشت ،درحالیکه در دماهای
باالتر ( 460 -380درجه سانتیگراد) پایداری خاکدانه
کاهش یافت .جیووانینی و همکاران ( Giovannini et al.,
 )1988نیز بههم خوردگی فیزیکی خاک در طی فرآیند
سوختگی را یک عامل مهم برای کاهش اندازه خاکدانه و
در نتیجه کاهش نمایههای پایداری ساختمان خاک
دانستند .از آنجا که شاخص پایداری ساختمان خاک با
درصد ماده آلی نسبت مستقیم دارد ،در نتیجه شاخص
پایداری ساختمان خاک در اثر آتشسوزی و کاهش ماده
آلی خاک ،کاهش یافته است.
5-15 cm
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شکل  -4برهمکنش آتشسوزی و عمق بر شاخص پایداری ساختمان خاک در خاک تحت آتشسوزی ( )BSو شاهد ( )Cدر کاربری-
های مختلف (حروف متفاوت در هر کاربری نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح  5درصد است).
Figure 4. Interaction effect of fire and depth on the soil stability index in burned soils (BS) and control (C) in
different land uses (different letters in each land use indicate a significant difference at 5% level).

عمق  15-30سانتیمتری هر سه کاربری ،تفاوت معنی-
داری بین دو تیمار در میانگین وزنی قطر خاکدانهها
مشاهده نشد (شکل  .)5به نظر میرسد کاهش کربن آلی
عامل مهم کاهش پایداری خاکدانهها و ساختمان خاک و
در نتیجه میانگین وزنی قطر خاکدانهها در عمق سطحی
هر سه کاربری است.

میانگین وزنی قطر خاکدانهها در هر سه کاربری در عمق
صفر تا  5سانتیمتر خاک تحت آتشسوزی نسبت به
شاهد ،به طور معنیداری در سطح  5درصد کاهش یافت.
در کاربریهای جنگل و زراعی ،در عمق  5-15سانتیمتر
خاک نیز کاهش معنیدار در خاک تحت آتشسوزی
نسبت به خاک شاهد مشاهده گردید ،اما در کاربری مرتع
در عمقهای  5-15و  15-30سانتیمتری و همچنین در
15-30 cm
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b
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C
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شکل  -5برهمکنش آتشسوزی و عمق بر میانگین وزنی قطر خاکدانهها در خاک تحت آتشسوزی ( )BSو شاهد ( )Cدر کاربری-
های مختلف (حروف متفاوت در هر کاربری نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح  5درصد است).
Figure 5. Interaction effect of fire and depth on mean weight diameter of aggregates in burned soils (BS) and
control (C) in different land uses (different letters in each land use indicate a significant difference at 5 %
)level
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کاربریهای جنگل و مرتع نیز نسبت به خاک شاهد،
کاهش تخلخل خاک معنیدار بود .اگر چه در کاربری
زراعی در عمقهای زیرین تخلخل خاک تحت آتشسوزی
نسبت به شاهد کاهش یافت ،اما این کاهش معنیدار نشد
(شکل .)6

در هر سه کاربری ،آتشسوزی باعث کاهش تخلخل خاک
شد .در عمق صفر تا  5سانتیمتری خاک تحت آتش-
سوزی ،کاهش معنیدار تخلخل نسبت به شاهد در سطح
 5درصد برای هر سه کاربری مشاهده شد .در عمق -15
 5و  15-30سانتیمتری خاک تحت آتشسوزی در
"a" b
"c

"c" c" d

C

BS

5-15 cm
'a
'b' c
'c' c'd
'd

b cd
d
0/4
0/2
0

مرتع Range land

C
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زراعی Agriculture

C

)Porosity (cm3 cm-3

0-5 cm
b bc

a

0/6

BS
جنگل Forest

شکل  -6برهمکنش آتشسوزی و عمق بر تخلخل خاک در خاک تحت آتشسوزی ( )BSو شاهد ( )Cدر کاربریهای مختلف (حروف
متفاوت در هر کاربری نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح  5درصد است).
Figure 6. Interaction effect of fire and depth on soil porosity in burned soils (BS) and control (C) in different
land uses (different letters in each land use indicate a significant difference at 5% level).

شاخص  Sبهطور خطی کاهش یافت .افزایش جرم
مخصوص ظاهری خاک به معنای کاهش تخلخل است .با
افزایش جرم مخصوص ظاهری (شکل  )1و کاهش ماده
آلی (شکل )3و شاخصهای پایداری ساختمان خاک
(شکلهای  4تا  )6در اثر آتشسوزی در این خاکها،
میزان تخلخل ریز بافتی نسبت به منافذ ساختمانی
افزایش یافته است که این امر باعث کاهش شاخص S
میشود.
مقایسه میانگین پارامترهای رطوبتی خاک نشان داد که
آتشسوزی باعث کاهش رطوبت خاک و ویژگیهای
رطوبتی آن گردید .اما در هر سه کاربری ،کاهش مقدار
آب قابل استفاده گیاه پ از آتشسوزی معنیدار نشد و
فقط تغییرات معنیدار در عمقهای مورد مطالعه در
کاربریهای جنگل و زراعی مشاهده گردید (جدول .)1
همچنین ،کاهش مقدار ظرفیت زراعی نسبی پ از آتش-
سوزی نیز در هر سه کاربری معنیدار نبود (جدول .)1
گنجایش هوایی در هر سه کاربری در مناطق تحت آتش-
سوزی نسبت به منطقه شاهد کاهش یافت ،اما کاهش آن
فقط در عمق  0-5سانتیمتر در سطح  5درصد معنیدار
بود (شکل.)8

هوبرت و همکاران ( ،)Hubbert et al., 2006ژانگ و
همکاران ( )Zhang et al., 2007و آره و همکاران ( Are
 )et al., 2009کاهش منافذ بزر و تخلخل کل را بعد از
سوزاندن گزارش کردند .از دالیلی که برای این موضوع
عنوان شد میتوان به قرار گرفتن خاکستر در درون منافذ
بزر تر اشاره کرد .عالوه بر این ،خاکستر رسوب کرده
ممکن است درصد نسبی منافذ درشت را کاهش داده و
فراوانی منافذ ریز را افزایش دهد که در نتیجه کاهش
نسبی منافذ درشت و همچنین تخلخل کل رخ میدهد
(.)Tucker, 2003
مقایسه میانگین خاکهای تحت آتشسوزی و شاهد در
عمقهای مورد بررسی نشان داد که شاخص  Sدکستر در
خاک تحت آتشسوزی نسبت به خاک شاهد کاهش
یافت ،اما فقط در الیه سطحی یعنی عمق صفر تا 5
سانتیمتر در هر سه کاربری کاهش آن در سطح  5درصد
معنیدار شد و در عمقهای زیرین خاک کاهش آن معنی-
دار نبود (شکل  .)7دکستر ( ،)Dexter, 2004همبستگی
منفی بین شاخص  Sو جرم مخصوص ظاهری را گزارش
کرد .بر اساس تحقیقات دکستر ( ،)Dexter, 2004در یک
نمونه از خاکهای اسپانیا مشاهده شد که با افزایش درجه
تراکم و در نتیجه افزایش جرم مخصوص ظاهری ،مقدار
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شکل  -7برهمکنش آتشسوزی و عمق بر شاخص دکستر در خاک تحت آتشسوزی ( )BSو شاهد ( )Cدر کاربریهای مختلف
(حروف متفاوت در هر کاربری نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح  5درصد است).
Figure 7. Interaction effect of fire and depth on Dexter index in burned soils (BS) and control (C) in different
land uses (different letters in each land use indicate a significant difference at 5% level).

گنجایش هوایی خاک بیشتر توسط بافت ،ساختمان،
میزان مواد آلی و تراکم خاک تعیین میشود ( Rubio et
 .)al., 2008به نظر می رسد با کاهش شاخصهای پایداری
ساختمان خاک ،کاهش مواد آلی و افزایش جرم مخصوص
ظاهری پ از آتشسوزی ،منافذ درشت و در نتیجه
گنجایش هوایی در الیه سطحی خاک کاهش یافته است.
استاف و همکاران ( ،)Stoof et al., 2010گزارش کردند
که گرمادهی تا  200درجه سانتیگراد ،مقدار آب قابل
استفاده گیاه ( )AWCرا کاهش و ترکیب مستقیم
خاکستر با خاک ،نگهداشت آب خاک را از حد اشباع تا
مکش  310کیلوپاسکال ( ،)FCافزایش داد .کاهش
ویژگیهای رطوبتی خاک یک سال پ از آتشسوزی در
مقایسه با منطقه شاهد ،میتواند ناشی از افزایش جذب
15-30cm
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"a"b
"a"b"c

"b"c" c
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توسط گیاهان برای بازسازی باشد .زیرا پوشش گیاهی از
بین رفته ،در سال رویشی بعدی با تراکم بیشتری رشد
میکند .کایود و همکاران (،)Kayode et al., 2008
گزارش کردند که تیمار سوزاندن بقایا باعث کاهش آب
قابل استفاده گیاه شد ،اما تأثیر معنیداری بر آن نداشت.
آنها یکی از دالیل عدم معنیداری تیمارها را تأثیرات
متفاوت ظرفیت زراعی و جرم مخصوص ظاهری خاک بر
این پارامترها عنوان کردند .همچنین آنها دریافتندکه
ظرفیت زراعی نسبی در تیمار سوزاندن بقایا و شاهد،
اختالف معنیداری نداشت .آره و همکاران ( Are et al.,
 ،)2009گزارش کردند رطوبت خاک یک سال بعد از آتش-
سوزی در مقایسه با منطقه شاهد تغییرات معنیداری
نداشت.

0
مرتع Range land
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C

زراعی Agriculture
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شکل  -8برهمکنش آتشسوزی و عمق بر گنجایش هوایی در خاک تحت آتشسوزی ( )BSو شاهد ( )Cدر کاربریهای مختلف
(حروف متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح  5درصد است).
Figure 8. Interaction effect of fire and depth on air capacity in burned soils (BS) and control (C) in different
land uses (different letters indicate a significant difference at 5% level).

ساختمان خاک در نتیجه آتشسوزی به طور قابل توجهی
در وضعیت خاک تأثیرگذار بوده که میتواند پیامدهایی
چون افزایش رواناب و فرسایش را به دنبال داشته باشد.
البته تأثیر آتش بر ویژگیهای فیزیکی خاک ،در الیه

نتیجهگیری کلی
یافتههای پژوهش نشان داد که آتشسوزی اثرات مهمی
بر ویژگیهای خاک داشت و افزایش جرم مخصوص
ظاهری و کاهش کربن آلی و شاخصهای پایداری
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آتش و ایجاد تغییرات و اثراتی که بر پارامترهای خاک
 مدت زمانی طول میکشد تا ویژگیهای خاک،میگذارد
 توصیه میشود، در نتیجه.به حالت اولیه خود بازگردد
جهت اعمال مدیریتهای مناسبتر بر کاربریهای
 مطالعه و،مختلف در مناطق دچار آتشسوزی شده
-بررسیهای بلند مدت جهت بررسی تأثیر آتش بر ویژگی
های خاک انجام شود تا در هر منطقه مدت زمان بازگشت
-ویژگیهای خاک به حالت اولیه یا عدم برگشت آن به
 توصیه میشود که دیگر عوامل، همچنین.دست آید
تاثیرگذار خاک همچون ویژگیهای شیمیایی و زیستی
نیز در کنار ویژگیهای فیزیکی در اثر آتشسوزی بررسی
و کیفیت خاک براساس عوامل محدود کننده آن ارزیابی
 با توجه به اهداف مدیریتی در هر،گردد تا در نتیجه آن
 بهبود وضعیت،کاربری در جهت افزایش توان تولید خاک
کیفیت خاک و نیز تولید محصول به عملکرد باالیی دست
.یافت

 به دلیل شدت و،) سانتیمتر5 سطحی (عمق صفر تا
 نسبت به الیههای،تماس بیشتر آتشسوزی در این الیه
 سانتیمتر) خاک بیشتر15-30  و5-15 زیرین (عمق
بود و آتشسوزی تأثیر چندانی بر ویژگیهای دو عمق
 دلیل این امر را میتوان ناشی از.زیرسطحی خاک نداشت
 عمق نفوذ.عمق نفوذ متفاوت گرما در این دو الیه دانست
 نسبت تراکم ذرات،گرما در خاک به تراکم پوشش گیاهی
خاک و رطوبت خاک در زیر مواد قابل اشتعال بستگی
 با توجه به پوشش گیاهی و، در مناطق مورد مطالعه.دارد
 میتوان گفت که عمق،گذرا بودن آتشسوزی ایجاد شده
نفوذ گرمای به دست آمده از آتشسوزی به الیه سطحی
خاک محدود شده و قادر به نفوذ به الیه زیرسطحی نبوده
 آتشسوزی پوشش گیاهی تأثیر، به همین دلیل.است
منفی خود را بر ویژگیهای فیزیکی الیه سطحی خاک بر
جای گذاشته و ویژگیهای فیزیکی الیه زیرسطحی خاک
 پ از بروز.در اغلب موارد بدون تغییر باقی مانده است
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Abstract
Fire has a considerable impact on vegetation and soil structure. The purpose of this study was to
investigate the effect of fire on some soil physical properties of agricultural, forest, and pasture land
uses in Golestan province. For this purpose, agricultural and forest land uses were selected from
Gorgan province, and the pasture land use from Kalaleh as well, which were exposed to fire. Soil
samples were taken from three surface (0-5cm) and subsurface depths (5-15 and 15-30 cm) for each
land use in triplicate. Meanwhile, the control (non-fire) was sampled similarly. Independent t-test
was carried out at p < 0.05 to compare differences between soil properties in burned and control
areas. The results showed that clay content, mean weight diameter of aggregates (MWD), porosity,
air capacity, structural stability index (SI), Dexter S index, and organic carbon were significantly (p
< 0.05) decreased at the depth of 0-5 cm in all land uses. So that in forest, pasture, and agricultural
land uses the decreasing contents were 24, 11, and 6% for clay, 47, 41.9, and 7.4% for MWD, 10, 8,
and 9 % for porosity, 34.6, 21.4, and 27.3 % for air capacity, 25.6, 7.4, and 11.3% for SI, 19.7, 15.4,
and 7.3 % for Dexter’s S index, and 8, 9.6 and 13.7% for organic carbon, respectively, while
decrement percentages of these properties were not significant at subsurface layer. Burned soils bulk
density significantly (p < 0.05) compared to the control at the depth of 0-5 cm, which increment
percentages of bulk density in forest, pasture, and agricultural land uses were 11, 8, and 6%
respectively, but it wasn’t significant at the subsurface layer.
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