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تاریخ پذیرش) 1400/5/9 :

چکیده
پستی و بلندی و آتشسوزی ،میتوانند تاثیرات قابل توجهی بر ویژگیهای خاک بگذارند .پستی و بلندی ،یکی از عوامل اثرگذار
بر شدت آتش میباشد .هدف از انجام این پژوهش ،مقایسه اثر آتش بر ویژگیهای شیمیایی خاک در دو موقعیت باال و پایین
دست یک دامنه بود .به این منظور ،یک هفته پس از آتشسوزی ،در دامنهای با جهت غربی واقع در روستای رزآب شهرستان
سروآباد که در تابستان سال  1397در آن آتشسوزی رخ داده بود ،شش ترانسکت در دو منطقه سوخته و نسوخته یا شاهد (سه
ترانسکت در هر منطقه) و نزدیک به هم به طول تقریبی  100متر از باال به پایین دامنه و به فاصله  20متر از یکدیگر از خاک
نمونهبرداری شد .در مجموع تعداد  36نمونه خاک برداشت و برخی از خصوصیات شیمیایی شامل کربن ،نیتروژن ،فسفر ،کلسیم،
منیزیم ،پتاسیم  pH ،و  ECاندازهگیری گردید .نتایج نشان داد تمامی متغیرهای اندازهگیری شده خاک ،در باالی دامنه منطقه
نسوخته از پایین دامنه نسوخته کمتر بود .اما در منطقه سوخته ،مقدار  pHو هدایت الکتریکی و کلسیم در باالی دامنه نسبت به
پایین دامنه ،افزایش بیشتری یافت .همچنین مقدار کربن و نیتروژن در باالی دامنه افزایش کمتری نسبت به پایین دامنه داشته
است .مقدار فسفر خاک سوخته فقط در باالی دامنه نسبت به خاک نسوخته تفاوت داشت .بهطور کلی میتوان گفت با مقایسه
ویژگی های خاک سوخته در طول دامنه در دو موقعیت باال و پایین دامنه ،بهطور غیرمستقیم شدت آتش در این دو موقعیت
میتواند سنجیده شود .با توجه به تغییرات ویژگیهای خاک در منطقه سوخته ،شدت آتش در باالی دامنه  ،به دلیل انتقال
حرارت از پایین به باالی دامنه ،بیشتر بوده است.
واژههای کلیدی :آتش ،پستی و بلندی ،خاک جنگل ،زاگرس شمالی ،موقعیت دامنه
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) ،2017در بررسی عوامل موثر در شدت آتش در کالیفرنیای
شمالی اعالم کردند که در موقعیتهای باالتر و میانه دامنه،
شدتهای باالتر آتشسوزی نسبت به بخشهای پایینی
دامنه رخ میدهد و دلیل آن را سرعت باالتر باد در قسمت-
های باالتر دامنه دانستند .به این ترتیب پستی و بلندی با
تاثیر بر رطوبت مواد قابل اشتعال ،الگوی وزش باد محلی،
جهت توسعه آتش و ترکیب پوشش گیاهی ،میتواند بر رفتار
آتش اثرگذار باشد .سونگ و همکاران )(Song et al., 2017
در مطالعه اثر پستی و بلندی و آتش بر خاک جنگلهای
بورآل به این نتیجه رسیدند که پستی و بلندی ،اثرات آتش
بر جریان کربن خاک را تنظیم نموده بهطوریکه نشر دی-
اکسیدکربن خاک در بخشهای باالیی دامنه منطقه سوخته
بهطور معنیداری بیشتر از بخش پایینی بود .فانگ و
همکاران ) (Fang et al., 2018در پیشبینی شدتهای
آتشسوزی در جنگلهای بورآل اوراسیا ،به این نتیجه
رسیدند که پوشش گیاهی و پستی و بلندی عوامل اصلی
کنترلکننده شدت آتشسوزی هستند.کونگ و همکاران
) (Kong et al., 2019در پژوهشی در جنگل های بورآل
چین ،اثر پستی و بلندی و شدت آتش را بر ویژگیهای خاک
مورد بررسی قرار داده و اعالم نمودند در کوتاه مدت آتش و
در بلند مدت پستی و بلندی بر ویژگیهای خاک تاثیر
گذارترند.
جنگلهای زاگرس که بیشتر شاخهزاد هستند از خطر آتش-
سوزی در امان نبوده و آتش بهطور مداوم این جنگلها را
تحت تاثیر قرار میدهد .با توجه به اینکه پایداری طوالنی
مدت این جنگلها وابسته به حفظ کیفیت خاک است،
بررسی اثرات آتش بر خصوصیات خاک بسیار مهم است.
توزیع عمودی ،افقی و زمانی عناصر غذایی در خاک توسط
ترکیبی از عوامل از جمله پستی و بلندی ،بارندگی و
همچنین شدتهای متفاوت آتش و انتقال خاکستر حاصل
از اتش از باال به پایین دامنه میتواند کنترل شود .با توجه
به کوهستانی بودن جنگلهای زاگرس و وجود تغییرات قابل
مالحظه پستی و بلندی و شیب دامنهها ،هدف از این
مطالعه ،بررسی اثر آتش بر برخی ویژگیهای خاک در طول
دامنه و مقایسه این ویژگیها در دو موقعیت باال و پایین

مقدمه
پستی و بلندی و شدت آتش بر فرآیندهای بیوژئوشیمیایی
خاک و خاکزایی اثر میگذارند ;(Knelman et al., 2015
) ،Fisher & Binkley, 2000بهطوریکه ویژگیهای خاک و
الگوهای پوشش گیاهی در یک چشم انداز و با تغییرات
پستی و بلندی ،متفاوت خواهد بود .از طرفی دیگر پستی و
بلندی میتواند ،از طریق تاثیر بر الگوی پراکنش مواد قابل
اشتعال ،مقدار رطوبت آنها ،جهت وزش باد و الگوی پوشش
گیاهی ،بر رفتار آتش اثر تعیین کننده برجای بگذارد (Fang
) .et al., 2018حرارت حاصل از آتش و خاکستر ایجاد شده
از عواملی هستند که میتوانند بهطور مستقیم و غیر مستقیم
بر ویژگیهای خاک تاثیر بگذارند ).(Hosseini et al., 2019
مقدار حرارت ایجاد شده توسط آتش ،به شدت آتش بستگی
دارد .شدت آتش ،با اندازه مقدار اثر آتش بر زیست توده
اکوسیستم سنجیده شده و با مقدار کربن از دست رفته از
پوشش گیاهی سطح زمین همبستگی دارد (Keeley,
) .2009همچنین شدت آتش بر تغییرات ویژگیهای خاک
سوخته اثر قابل توجهی دارد ،زیرا سوختن با شدت بیشتر
منجر به از دست رفتن بیشتر برخی عناصر غذایی و آزاد
شدن بیشتر برخی دیگر در خاک می شود (Brais et al.,
) .2000; Certini, 2005شدت آتش با مقدار و الگوی
پراکنش مواد قابل اشتعال مرتبط است ،و خود به میزان
زیادی به ترکیب پوشش گیاهی ،مرحله توالی ،رژیم آتش-
سوزی و پستی و بلندی بستگی دارد .شدت آتش از رفتار
آتش اثر میپذیرد .سه عامل اصلی آب و هوا ،پستی و بلندی
و مواد قابل اشتعال و مثلث رفتار آتش را شکل میدهند
) .(Whitlock et al., 2010تاثیر پستی و بلندی بر رفتار آتش
به خوبی شناخته شده است و بر عرض خط آتش ،طول شعله
و جهت گسترش آتش اثر قابل توجهی دارد (Linn et al.,
) .2007در این بین نرخ گسترش آتش مهمترین عاملی است
که از پستی و بلندی تاثیر میپذیرد زیرا در یک دامنه معموال
آتش به سمت باال شتاب میگیرد.
هر چند در بسیاری از پژوهشها به اثر پستی و بلندی و
همچنین شدت آتش بر ویژگیهای خاک بطور جداگانه
پرداخته شده است ،اما در تحقیقات اندکی اثر این دو با هم
ترکیب شده است .از جمله استس و همکاران (Estes et al.,
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دامنه بود تا بهطور غیرمستقیم شدت آتش در این دو
موقعیت سنجیده شود

گذرانده شدند .کربن آلی به روش والکلی و بلک ،نیتروژن
کل به روش کجلدال و با استفاده از دستگاه اتوکجلتیک و
فسفر قابل جذب به روش اولسن و با استفاده از دستگاه

مواد و روش ها

اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد ).(Jafari Haghighi, 2003

منطقه مورد مطالعه

کلسیم ،منیزیم و پتاسیم قابل دسترس به روش استات
آمونیوم و با استفاده از دستگاه فلیم فوتومتر & (Soto
) pH ، Diaz-Fierros, 1993و هدایت الکتریکی به روش
پتانسیومتری ) (Ubeda et al., 2009اندازهگیری شدند .داده
ها با استفاده از نرم افزارهای  SPSS 16و  Excel 2016و با
استفاده از طرح کامال تصادفی تجزیه و تحلیل شد .پس از
کنترل نرمال بودن دادهها و آزمون همگنی واریانسها ،از
آزمون چند دامنه ای دانکن ،برای مقایسه میانگینها
استفاده شد .همچنین از تجزیه واریانس دو طرفه با دو عامل
آتش (شامل سوخته و نسوخته) و موقعیت دامنه (شامل باال
و پایین دامنه) برای بررسی توام دامنه و آتش بر ویژگیهای
خاک استفاده شد.

منطقه مورد مطالعه ،جنگلهای روستای رزاب در 12
کیلومتری جنوب شهرستان سروآباد واقع در استان
کردستان بود .این منطقه در طول جغرافیایی ''46° 24´ 41
و عرض جغرافیایی ''  35° 15´33و با ارتفاع  1240متر از
سطح دریا واقع شده است .میانگین بارندگی  804میلیمتر
میباشد .پوشش غالب منطقه از سه گونه بلوط ایرانی
) .(Quercus brantii Lindl.مازودار ( Quercus infectoria

 )Oliv.و ویول ( )Quercus libani Oliv.تشکیل شده است.
همچنین شکل رویشی این جنگل اکثرا شاخهزاد است.
جهت غالب غربی و متوسط شیب کمتر از  20درصد می-
باشد.
روش تحقیق

نتایج و بحث

در شهریور ماه سال  ،1397دامنهای که در آن آتشسوزی
اتفاق افتاده بود ،انتخاب گردید ،در مجاورت آن ،دامنهای با
شرایط یکسان از لحاظ شرایط توپوگرافی ،پوشش گیاهی و
مواد مادری ،که در آن آتشسوزی رخ نداده بود ،به عنوان
شاهد در نظر گرفته شد .طول منطقه در دامنهای که دچار
آتشسوزی شده بود ،حدود  100متر بود و از این جهت ،در
این پژوهش به منظور نمونهبرداری ،یک هفته پس از رخداد
آتشسوزی ،سه ترانسکت به طول تقریبی  100متر از باال
به پایین دامنهای با شیب  20درصد و به فاصله  20متر از
یکدیگر در هر منطقه پیاده شد .در ابتدای هر ترانسکت در
نقطه باالی دامنه ،یک نقطه بر روی ترانسکت و دو نقطه به
فاصله پنچ متر در دو طرف آن انتخاب و از عمق  5-0سانتی-
متری خاک نمونهبرداری شد .به همین روال در پایین دامنه
و در انتهای هر ترانسکت هم از خاک نمونهبرداری گردید.
به این ترتیب نه نمونه خاک در باال و نه نمونه در پایین
دامنه هر منطقه (سوخته و نسوخته) برداشت گردید.
بنابراین در مجموع  36نمونه خاک شامل  18نمونه سوخته
و  18نمونه نسوخته برداشت شد .نمونههای خاک پس از
انتقال به آزمایشگاه و خشک شدن ،از الک دو میلیمتری

 pHو هدایت الکتریکی ( )ECخاک

نتایج تجزیه واریانس دوطرفه نشان دادکه آتش و موقعیت
دامنه و اثر متقابل انها بر هدایت الکتریکی و  ، pHبه استثناء
موقعیت دامنه بر  ،pHاثر ( )p>0/001داشته است (جدول
 .)1مقدار  pHو هدایت الکتریکی خاک منطقه نسوخته در
باالی دامنه نسبت به منطقه نسوخته پایین دامنه بهطور
معنیداری ( )p>0/01کمتر بود (شکل-1الف) .همچنین در
مقدار  pHخاک بین منطقه سوخته و نسوخته در پایین
دامنه تفاوت معنیداری مشاهده نشد .مقدار افزایش  pHدر
خاک سوخته باالی دامنه نسبت به منطقه نسوخته 7/6
درصد بوده است ،در حالیکه این مقدار در پایین دامنه فقط
 1/5درصد اندازهگیری شد (شکل -1الف).
تفاوت میانگین هدایت الکتریکی بین خاک سوخته در هر
موقعیت دامنه با نسوخته همان موقعیت از نظر آماری
معنیدار ( )p>0/01بود (شکل-1ب) .در باالی دامنه این
افزایش نسبت به منطقه نسوخته  61/5درصد و در پایین
دامنه  24درصد بود (شکل-1ب).
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نتایج نشان داد که بیشترین مقدار  pHو هدایت الکتریکی
در خاک سوخته و در موقعیت باالی دامنه بوده است .برایس
و همکاران ) (Brais et al., 2000بیان نمودند که مقدار pH
و هدایت الکتریکی با بیشتر شدن شدت آتشسوزی ،افزایش
بیشتری مییابد .دلیل افزایش  pHبعد از رخداد آتشسوزی
میتواند افزوده شدن خاکستر به خاک ،اکسید شدن مواد
آلی در طی آتشسوزی و آزاد شدن کاتیونها باشد
( .)Pereira, et al., 2014, Alcañiz et al., 2016طبق نتایج
کونگ و همکاران (  ،)Kong et al., 2019شدت آتش
همبستگی باالیی را با مقدار  pHخاک نشان داده است و
همچنین با توجه به نتایج نظری ) ،(Nazari, 2010با افزایش
دمای خاک سوخته از  200به  350درجهسانتیگراد ،مقدار
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 pHبهطور معنیداری افزایش یافت .همچنین مقدار هدایت
الکتریکی در طی آتشسوزی با آزاد شدن یونهای معدنی
محلول در طی سوختن مواد آلی و تشکیل کربن سیاه و
همراه شدن خاکستر با خاک ،افزایش مییابد (Certini,
) .2005یزدانی و همکاران ) ،(Yazdani et al., 2020بیشتر
بودن مقدار هدایت الکتریکی در خاک سوخته نزدیک تنه
درخت نسبت به مقدار آن در مرز تاج درختان را به دلیل
شدت بیشتر آتش دانستند ،که میتواند بیانگر غلظت بیشتر
کاتیونها در خاک باشد .بنابراین با توجه به مقدار  pHو
هدایت الکتریکی خاک در موقعیت های مختلف دامنه می-
توان نتیجه گرفت که در خاک سوخته و در موقعیت باالی
دامنه آتش شدت بیشتری داشته است.

0/0

Top Slope

Top Slope

Toe Slope

شکل  -1میانگین  pHو هدایت الکتریکی خاک سوخته و نسوخته در دو موقعیت باال و پایین دامنه (حروف متفاوت بر اساس آزمون
دانکن بیانگر اختالف معنیدار در سطح  1درصد است)
Figure 1. Mean of pH and EC in burned and control soil at top and toe of slope (The different letters indicate
)significant difference at the 1% level based Duncan test
جدول -1جدول تجزیه واریانس اثر آتش در دو موقعیت دامنه بر ویژگیهای خاک
Table 1. Variance analysis of Fire impaction soil properties in two slope position
Mean square
EC

pH

K

Mg

Ca

P

N

C

df

Source of
variation

***485669.61

***39.9

**14039.88

***3937248.06

***598100000

2.79ns

***0.209

***13.85

1

Fire

***83964.72

0.759ns

2804.76ns

***636086

***125000000

***1110.55

***0.157

***10.48

1

Position

***227433.61

***17.10

*10138.47

16354.14ns

***223600000

**63.12

0.001ns

0.342ns

1

Fire × Position

3467.27

0.028

2611.47

14729.50

1619956.51

7.07

0.007

0.508
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Error

2.5

0.35

1.43

1.84

3.51

2.38

3.01

1.95

32

CV

جلد  ،10شماره  ،2تابستان 1401

تحقیقات کاربردی خاک

به ترتیب  21و  24درصد نسبت به منطقه نسوخته افزایش
پیدا کرد .میانگینهای نیتروژن خاک در دو موقعیت دامنه
منطقه سوخته با خاک نسوخته همان موقعیت اختالف
معنیدار ( )p>0/01نشان داد (شکل-2ب) .تغییرات
نیتروژن خاک نیز مشابه کربن بود .به این صورتکه مقدار
نیتروژن در موقعیت باال و پایین دامنه به ترتیب  43و 36/5
درصد در مقایسه با منطقه نسوخته افزایش یافت .میانگین
فسفر خاک سوخته و نسوخته در دو موقعیت دامنه تفاوت
معنیدار نداشت (شکل-ج .)2روند تغییرات فسفر خاک
متفاوت بود ،به این ترتیب که مقدار این عنصر در باالی
دامنه در خاک سوخته  22درصد نسبت به خاک نسوخته
کاهش و در موقعیت پایین دامنه  9درصد افزایش نشان داد.

کربن آلی ( ،)Cنیتروژن کل ( )Nو فسفر قابل جذب ()P
خاک

نتایج تجزیه واریانس دوطرفه نشان داد که آتشسوزی و
موقعیت دامنه بر مقدار کربن و نیتروژن خاک اثر معنی دار
( )p>0/001داشته است ،در حالیکه فقط موقعیت دامنه بر
مقدار فسفر خاک از لحاظ آماری اثر معنیدار گذاشته است
(جدول .)1
نتایج این پژوهش نشان داد تفاوت میانگین کربن خاک
منطقه سوخته در دو موقعیت دامنه نسبت به منطقه
نسوخته همان موقعیت دامنه ،از لحاظ آماری معنیدار
( )p > 0/01بود (شکل-2الف) .در هر دو موقعیت دامنه بعد
از آتشسوزی مقدار کربن خاک نسبت به منطقه نسوخته
افزایش یافت ،بهطوریکه مقدار کربن در باال و پایین دامنه
8/0

a

A
b

b

6/0

Burned

3/0

c

Control

0/5

Control

0/4
0/3

Burned

25/0
20/0

Burned

b
c

15/0
10/0

2/0

0/2

1/0

0/1

5/0

0/0

Top SlopeToe Slope

0/6

C

)N (%

Control

4/0

b

)C (%

5/0

b

a

a

)P (mg Kg-1

c

a

B

7/0

0/7

30/0

0/0

Top SlopeToe Slope

0/0
Top Slope
Toe Slope

شکل -2میانگین کربن ،نیتروژن و فسفر خاک سوخته و نسوخته در دو موقعیت باال و پایین دامنه (حروف متفاوت بر اساس آزمون
دانکن بیانگر اختالف معنیدار در سطح  1درصد است)
Figure 2. Mean of C, N and P in burned and control soil at top and toe of slope (The different letters indicate
)significant difference at the 1% level based Duncan test

پس از اتشسببوزی ،آن را به شببدت آتش مرتبط دانسببت،
بهطوری که در شببببدت های پایین آتش ،افزایش کربن و
نیتروژن بیشبببتر بوده و با افزایش شبببدت آتش به سبببطح
متوسبببط و باال از م قدار کربن و نیتروژن خاک به دل یل
ت صعید کا سته می شود .دلیل این افزایش اولیه نیتروژن در
خاک سببوخته نسبببت به نسببوخته را اشببرفی سببعیدلو و
همکاران ) ،(Ashrafi Saeidlou et al., 2017ناشی از پایین
بودن شدت آتش سوزی دانستهاند که دما به حدی نرسیده
است تا عناصر غدایی همانند نیتروژن تصعید شود .افزایش
در کربن را اکین سی ) (Ekinci, 2006به انبا شت مواد دیر

برا ساس نتایج بهد ست آمده ،کربن و نیتروژن خاک در هر
دو موقعیت دامنه در خاک سوخته از ن سوخته بی شتر بود
که این افزایش نسبببت به نسببوخته در پایین دامنه از باالی
دامنه بیشببتر بود .مطابق نتایج نظری و همکاران ( Nazari
 ( et al., 2012حرارت دادن خاک تا د مای  220در جه
سببببانتیگراد و همچنین طبق ن تایج وکیلی و هم کاران
) (Vakili et al., 2019حرارت دادن الشببببر ها تا دمای
 200درجه سببانتیگراد موجب افزایش کربن و نیتروژن در
خاک و الشببببر ها گردید .همچنین اکینسبببی( Ekinci,
 )2006با اعالم این افزایش در مقدار کربن و نیتروژن خاک
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a

A

14,000/0
12,000/0

Control
Burned

10,000/0
8,000/0

b

6,000/0
4,000/0

c
d

)Ca (mg Kg-1

تجزیه شببونده در خاک پس از آتشسببوزی با شببدت کم تا
متوسط مرتبط میداند .به این ترتیب در آتش سوزیهای با
شبببدت کم م قدار کربن و نیتروژن خاک افزایش می یا بد
درحالیکه در آتش سوزیهای با شدت باال به مقدار زیادی از
مقدار کربن و نیتروژن خاک کا سته می شود ( Francos et
 .)al., 2018نتایج حاصبببل از مقادیر کربن و نیتروژن خاک
در دوموقعیت دامنه میتواند تایید کننده شدت باالتر آتش
در باالی دامنه باشد .طبق نتایج ،رفتار فسفر خاک سوخته
در دو موقعیت دامنه نسبت به نسوخته عکس یکدیگر است
بهطوریکه  ،در پایین دامنه افزایش و در باالی دامنه کاهش
ن سبت به ن سوخته م شاهده می شود .ف سفر قابل جذب در
خاکهای سوخته به دلیل معدنی شدن ف سفر آلی تو سط
حرارت ،ا فزا یش پیببدا می کنببد ()Badia et al., 2014
همانطور که در پایین دامنه اتفاق افتاده اسبببت .نظری و
همکاران ) (Nazari et al., 2012گزارش کردند که تا دمای
 350درجه سانتیگراد ف سفر در خاک افزایش و پس از آن
با افزایش دما از مقدار فسفر خاک کاسته شد .به این ترتیب
با افزایش شدت آتش و با باال رفتن دما از مقدار فسفر خاک
کاسببته میشببود .اشببرفی سببعیدلو و رسببولی صببدقیانی
(Ashrafi Saeidlou & Rasouli Sadaghiani, 2015
)افزایش فسبببفر در خاک را بعد از آتشسبببوزی گزارش
نمودند که به مدت کوتاهی دوام دا شت و کاهش آن را بعد
از حدود  6ماه به جذب شیمیایی تو سط اک سیدهای آهن،
آلومینویم و منگنز مرتبط دانسبببت ند .همچنین در باالی
دامنه مقادیر زیادی کل سیم به دلیل حرارت بی شتر ،معدنی
شده است که با فسفر موجود در محیط ترکیب و به صورت
فسببفات کلسببیم میتواند رسببوب کند (Alcañiz et al.,
) .2016در نتیجه مقدار ف سفر خاک در باالی دامنه ن سبت
به نسوخته کاهش یافته است.
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a
b
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c
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d
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500/0
0/0
Toe Slope

C

a
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b
c
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300/0
200/0

)K(mg Kg-1

500/0

100/0
0/0

Toe Slope

Top Slope

شکل -3میانگین کلسیم ،منیزیم وپتاسیم خاک سوخته و
نسوخته در دو موقعیت باال و پایین دامنه (حروف متفاوت بر
اساس آزمون دانکن بیانگر اختالف معنیدار در سطح  1درصد
است)
Figure 3. Mean of Ca, Mg and K in burned and
control soil at top and toe of slope (The different
letters indicate significant difference at the 1% level
)based Duncan test

کلسیم ( ،)Caمنیزیم ( )Mgو پتاسیم ( )Kتبادلی خاک

براساس نتایج تجزیه واریانس دوطرفه ،آتشسوزی و
موقعیت دامنه بر مقدار کلسیم و منیزیم خاک اثر معنیدار
( )p>0/001به جای گذاشته است اما فقط آتش بر مقدار
پتاسیم اثر معنیدار داشت (جدول .)1بر اساس نتایج افزایش
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حرارتهای  350تا  400درجه سانتیگراد است .به همین
دلیل می توان افزایش بسیار زیاد کلسیم در موقعیت باالی
دامنه نسبت به نسوخته را ،به شدت بیشتر آتش نسبت داد.
برایس و همکاران ) (Brais et al., 2000افزایش درصد اشباع
بازی را متناسب با شدت آتشسوزی از  35درصد در منطقه
نسوخته به  56درصد در مناطقی با آتشسوزی کم تا
متوسط و  61درصد در مناطقی با آتشسوزی شدید گزارش
نمودند که میتواند نشاندهنده افزایش غلظت کاتیونهای
بازی خاک همانند کلسیم و منیزیم و پتاسیم باشد که این
افزایش دارای رابطه مستقیم با شدت آتش است .یزدانی و
همکاران ) (Yazdani et al., 2020به دلیل شدت باالتر آتش
در مجاورت تنه درختان ،مقدار کلسیم ،منیزیم و پتاسیم در
خاک سوخته نزدیک تنه را بیشتر از خاک سوخته مرز تاج
درختان گزارش کردند که تاییدی بر افزایش مقدار کاتیون-
های خاک متناسب با شدت آتش است .در طی آتشسوزی،
مواد آلی میسوزد و کاتیونهای بازی به دلیل دمای تبخیر
باال ،به میزان زیادی در محیط باقی میمانند که این مقدار
سوختن و در نتیجه غلظت کاتیونها میتواند تحت تاثیر
حرارت و یا به عبارتی شدت آتشسوزی باشد ( Alcañiz et
 .)al., 2016به این ترتیب مطابق مقادیر بدست آمده از
غلظت کاتیونها در این پژوهش ،میتوان نتیجه گرفت که
شدت آتش آتش در باالی دامنه از پایین دامنه بیشتر بوده
است.

در مقدار کلسیم در هر دو موقعیت دامنه نسبت به نسوخته
همان موقعیت از لحاظ آماری معنیدار ( )p>0/01بود
(شکل-3الف) .بیشترین تغییرات در سه عنصر کلسیم،
منیزیم و پتاسیم در خاک سوخته باالی دامنه نسبت به
نسوخته همان موقعیت بهدست آمد .در خاک سوخته باالی
دامنه مقدار کلسیم بیشترین افزایش را نشان داد بهطوریکه
مقدار این عنصر  9/85برابر نسبت به خاک نسوخته باالی
دامنه افرایش یافت ،در حالیکه این افزایش در پایین دامنه
 1/22برابر بود .تفاوتها در مقدار منیزیم خاک در هر دو
موقعیت معنیدار ( )p>0/01بود (شکل-3ب) .افزایش 37
و  28درصدی در مقدار منیزیم خاک سوخته نسبت به
نسوخته به ترتیب در باال و پایین دامنه مشاهده شد .تفاوت
میانگینهای پتاسیم خاک سوخته نسبت به نسوخته فقط
در باالی دامنه معنیدار ( )p>0/01بود (شکل-3ج) .پتاسیم
خاک سوخته در پایین دامنه کمتر از یک درصد نسبت به
نسوخته افزایش نشان داد  ،در حالیکه در باالی دامنه این
افزایش در خاک سوخته  13/3درصد بود .افزایش غلظت
کاتیونهای محلول در آب با افزایش دما از  250سانتیگراد
و کاهش از دمای  500درجه سانتیگراد (به استثناء پتاسیم)
در بسیاری از پژوهشها مورد تایید قرار گرفته است
) .(Terefe et al., 2008; Giovannini, 2012پریرا و
همکاران ) (Pereira et al., 2014دلیل افزایش کربنات و به
دنبال آن افزایش  pHدر خاک را باال رفتن شدت آتشسوزی
بیان کردند ،که خود ناشی از سوختن چوب در درجه
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شکل -4مقدار تغییرات توجیه شده توسط آتش و موقعیت دامنه بر ویژگیهای خاک
Figure 4. Explained variation of soil properties by fire and slope position
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پستی و بلندی تاثیر چشمگیری بر ویژگیهای خاک در
طول یک دامنه دارد و بر فرآیندهای شیمیایی و زیستی
خاک اثر به جای میگذارد ) .(Kong et al., 2019کرمیان و
حسینی ) (Karmian and Hosseini, 2015در بررسی در
جنگلهای داالب ایالم اعالم کردند که با حرکت از باالی
دامنه به سمت پایین ،به غلظت عناصر در خاک افزوده می-
شود که با نتایج حاصل از باال و پایین دامنه نسوخته مطابقت
دارد .با توجه به نتایج ،مشاهده میشود بیشترین تغییرات
در ویژگیهای خاک به استثناء فسفر ،توسط آتش بیان می-
شود که بیانگر غلبه اثر آتش بر پستی و بلندی است و نشانگر
این است که آتش فرآیند اکولوژیکی سریعی است که به
سرعت اثر پستی و بلندی را تحت تاثیر قرار میدهد .اما با
گذشت زمان و با بهبود وضعیت خاک ،میتواند با اثر پستی
و بلندی دوباره جایگزین شود که این زمان به شدت آتش
بستگی دارد ).(Kong et al., 2019

اهمیت نسبی آتش و پستی و بلندی بر ویژگیهای خاک

همه متغیرهای اندازهگیری شده در باالی دامنه نسبت به
پایین دامنه در منطقه نسوخته کمتر بوده که بیانگر اثر
پستی و بلندی بر ویژگیهای خاک است .مقدار  pHدر خاک
نسوخته باالی دامنه از  7/62به  7/80و هدایت الکتریکی از
 244/62به  307میکروزیمنس بر سانتیمتر در خاک
نسوخته پایین دامنه افزایش یافت که در هر دو مورد این
افزایش معنیدار بود (شکل  ..)1همچنین مقدار کربن،
نیتروژن و فسفر به ترتیب از  5/01و  0/33درصد و 14/60
میلیگرم بر کیلوگرم در خاک باالی دامنه نسوخته به 5/90
و  0/45درصد و  23/06میلیگرم بر کیلوگرم در خاک
نسوخته پایین دامنه افزایش یافت .این افزایش نیز از لحاظ
آماری معنیدار بود (شکل . )2مقدار سه کاتیون کلسیم،
منیزیم و پتاسیم هم به ترتیب از  1903/46 ،1332/88و
 548/91میلیگرم بر کیلوگرم به  221/94 ،2592/32و
 600/12میلیگرم بر کیلوگرم افزایش یافت که در هر سه
مورد ،این افزایش معنیدار بود (شکل  .)3اما با توجه به
درصد تغییرات توجیه شده (شکل )4مشاهده میشود که
بعد از رخداد آتشسوزی به استثناء فسفر ،در سایر متغیرها
بیشترین تغییرات ،از عامل آتش تاثیر پذیرفته است .دلیل
رفتار متفاوت فسفر را میتوان به وجود مقادیر زیاد کلسیم
پس از رخداد آتش در خاک و تشکیل فسفات کلسیم و
ترسیب ان در خاک نسبت داد که به این ترتیب از مقادیر
در دسترس ان کاسته شده و در نتیجه فرآیند آتش ،درصد
اندکی از تغییرات آن را توجیه مینماید (Alcañiz et al.,
) .2016برای منیزیم ،کلسیم ،pH ،EC ،نیتروژن ،کربن،
پتاسیم و فسفر خاک به ترتیب ،33 ،35 ،50 ،53 ،59 ،77
 12و  0/2درصد تغییرات توسط آتش توجیه میشود.
تغییرات فسفر ،کلسیم ،منیزیم ،پتاسیم pH ،و هدایت
الکتریکی در خاک سوخته باالی دامنه نسبت به نسوخته
همان موقعیت ،بیشتر از همین تغییرات در خاک سوخته
پایین دامنه نسبت به نسوخته همان موقعیت بود.

نتیجهگیری کلی
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که آتشسوزی بر ویژگی-
های خاک در باالی دامنه تاثیر بیشتری از پایین دامنه به
جای گذاشته است .همچنین در شرایط عدم وقوع آتش،
تمام متغیرهای اندازهگیری شده در خاک باالی دامنه کمتر
از پایین دامنه بود که بیانگر اثر پستی و بلندی بر ویژگیهای
خاک است .به این ترتیب در منطقه نسوخته ،پستی و بلندی
اثر مستقیمی بر ویژگیهای خاک بهجای میگذارد در
حالیکه در منطقه دچار آتشسوزی شده اثر پستی و بلندی
برخاک با اثر آتش ترکیب میشود .به دلیل عدم امکان
اندازهگیری شدت آتش در آتشسوزیهای طبیعی ،توجه به
اثرات آتش بر سایر مولفههای اکوسیستم همانند خاک ،می-
تواند به عنوان معیاری برای برآوردی از شدت آتش مورد
استفاده قرار گیرد .با توجه به مقادیر اندازهگیری شده از
ویژگیهای خاک در این پژوهش ،میتوان نتیجه گرفت که
شدت آتش در باالی دامنه از پایین آن ،بیشتر بوده است.
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Abstract
Soil properties can be greatly affected by both topography and fire. Topography is one of the
factors affecting the fire intensity. The aim of this study was to compare the effect of fire on
chemical soil properties at top and toe of hillside slope. In order to sampling, one week after fire,
three transects were installed with a length of approximately 100 meters from top to toe and
interval of 20 meters from each other on the western slope in each area (burned and unburned)
where the fire occurred in the summer of 2018 in Sarvabad area. Totally, 36 soil samples were
collected and some properties were measured including: carbon, nitrogen, phosphorus, pH, EC,
potassium, calcium and magnesium.The results showed that all chemical soil parameters were
lower in the upper position than in the toe position slope in control area. However the pH and
electrical conductivity and calcium of soil increased more at the top than toe position of the slope
in the burned area. Also, the amount of carbon and nitrogen of soil has increased at the top less
than toe of the slope. The amount of soil phosphorus showed significantly difference in the
burned soil at the top of the slope in comparision to the control. In general, the intensity of fire
in these two positions can indirectly measure by comparison soil properties at top and toe of
slope in burned area. Because of changes on soil chemical properties in the burned area, it seems
that the fire intensity was higher at the top of the slope due to heat transfer from the bottom to
the top of the slope.
Keywords: Fire, Forest soil, Northern Zagross, Slope position, Topography
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