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 هاي حفاظت آب و خاك مجله پژوهش

  1392، دوم، شماره بیستمجلد 
http://jwsc.gau.ac.ir  

  

  استپی کرسنک، چهارمحال و بختیاري سوزي پوشش گیاهی بر کیفیت خاك مراتع نیمه تأثیر آتش
 

  2دشتکی شجاع قربانی*و  1جالل حیدري
  ستادیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهرکردا2ارشد گروه خاکشناسی، دانشگاه شهرکرد،  دانشجوي کارشناسی1

  12/4/91: ؛ تاریخ پذیرش 6/1/91: تاریخ دریافت
  1چکیده

هدف از این  .باشد اکوسیستم میخاك و در مراتع یکی از عوامل اصلی تخریب   سوزي وقوع آتش
ع در مراتکننده کیفیت خاك  هاي تعیین سوزي پوشش گیاهی بر برخی شاخص ثیر آتشأبررسی تپژوهش، 

  منظور، مراتعی با تاریخچه  ه اینب. استپی کرسنک واقع در استان چهارمحال و بختیاري بود نیمه
مطالعه این سال پیش از  1و  2، 3ترتیب  به 1389و  1388، 1387هاي  سوزي متفاوت که طی سال آتش

با استفاده لعاتی نقطه از منطقه مطا 54 درنفوذ آب به خاك . انتخاب گردید سوزي شده بودند، دچار آتش
عمق  2هاي خاك براي مطالعات آزمایشگاهی با توجه به  تعداد نمونه. گیري شد نفوذسنج مکشی اندازه از

 تفاوتبراي بررسی  .نمونه بود 108، )متر سانتی 15-25(سطحی و زیر) متر سانتی 0-10(سطحی 
. درصد استفاده شد 5ل در سطح مستق tمناطق سوخته و شاهد از آزمون گیري شده در  هاي اندازه ویژگی

نفوذ پایه آب در نتایج نشان داد که در مناطق سوخته شده در مقایسه با شاهد، هدایت آبی اشباع و 
ماده آلی خاك و میانگین وزنی  .دار کاهش یافت صورت معنی سال پس از آتش به 3و  2، 1تیمارهاي 
دار  صورت معنی سوزي به سال پس از آتش 2و  1هاي در الیه سطحی تیمار) MWD(ها  دانه قطر خاك

دار،  صورت معنی مناطق سوخته شده به در الیه سطحی تمامی) POM(اي  ماده آلی ذره. کاهش نشان داد
همچنین، رس قابل . دار نبود سطحی معنیالیه زیرها در  که اختالف آن در حالی تر از مناطق شاهد بود، کم

مناطق سوخته شده در مقایسه ي خاك در الیه سطحی تمامی و جرم ویژه ظاهر) WDC(در آب پراکنش 
بر فوري و مستقیمی  ثیرأتآتش که هاي این پژوهش نشان داد  یافته .تر بود بیشدار  صورت معنی با شاهد به

  .شده است کیفیت خاك اراضی مرتعیسبب کاهش و داشته خاك ماده آلی هاي فیریکی و  ویژگی
  

  نفوذ آباستپی،  مراتع نیمهیفیت خاك، سوزي، ک آتش :هاي کلیدي واژه
                                                

  shoja2002@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 
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  مقدمه
که بتواند تولیدات پایدار  طوري به است کارکرد در شرایط طبیعی توانایی خاك براي ،1کیفیت خاك

گیاهی و حیوانی را تضمین کند، کیفیت آب و هوا را ثابت نگهدارد و یا بهبود بخشد و سالمتی انسان 
برخی از   نتیجهدر  ).2008کارلن و همکاران، ( تامین نمایدرا  ،دکنن و موجوداتی را که در آن زندگی می

هاي  ، ویژگیخشک مناطق خشک و نیمه در مراتع هاي مکرر سوزي وقوع آتش انسان مانند هاي فعالیت
نیز و در نتیجه آن کیفیت خاك مراتع  هشدخوش تغییر  شیمیایی و بیولوژیکی خاك دست ،فیزیکی

خاك و سایر منابعی که پایداري اکوسیستم را  مدتدراز پایداري بر آتش ثیرأت .گیرد  میثیر قرار تأ تحت
سوزي باعث بروز  گاهی آتش .است شده تبدیل محققان موضوعی جالب براي ، بهکنند کنترل می
ت شدید مراتع ممکن است اثرا هاي سوزي آتش. گردد قابل بازگشت در خاك مییمی و غیرتغییرات دا

سرتینی، ( خاك داشته باشدو شیمیایی هاي فیزیکی  آن بر ویژگی دنبال آلی و بهآوري بر ماده  زیان
و رفته طور مستقیم از بین  برگ به سوزي، پوشش گیاهی و الیه الش عنوان مثال هنگام آتش به. )2005

سوزي،  کاهش ماده آلی در اثر آتش. یابد ماده آلی خاك کاهش میه خاك کاهش یافته و ب  ورود ماده
ولز و (دنبال خواهد داشت  ویژه ظاهري را به  ها، کاهش تهویه و افزایش جرم دانه پایداري خاك کاهش

موجب وارد  سوزي پوشش گیاهی مراتع شواهدي وجود دارد که آتشاز دیگر سو، ). 1979همکاران، 
شده و در نتیجه آن نفوذ  2گریزي و افزایش خاصیت آب خلل و فرج شدن خاکستر به خاك، انسداد

  ).1994و پریرا، مارتینز (یابد  آب به خاك کاهش می
تر  سوزي بیش هاي خاك در اثر آتش دنبال آن بوده است که کدامیک از ویژگی اخیر به هاي پژوهش

یکسان نبودن دلیل  هاي خاك به ه ویژگیبررسی و کمی نمودن هم ، اماشود خوش تغییر می دست
ثیر سوزاندن پوشش أهر حال، اطالعات کمی در زمینه تبه . باشد صد عملی نمیدر 100شرایط موجود، 

  نوارا که ی در پژوهش .در دسترس است هاي فیزیکی و شیمیایی خاك ویژگیگیاهی مراتع بر 
انجام اي  در اراضی جنگلی مدیترانهر آتش بر توزیع مواد آلی خاك یثأت در زمینه) 2010(و همکاران 

کایود و همکاران . از بین رفتسوزي  در اثر آتشکربن خاك  درصد از ذخیره 8/41که  دریافتند دادند،
  در . دادندمورد ارزیابی قرار را خاك  هاي ویژگیثیر سوزاندن کاه و کلش مزارع بر أت) 2008(

   هاي فیریکی ویژگیسول براي ارزیابی تغییرات  آزمایشی در خاك آلفی  این پژوهش دو سایت
سوزي، میانگین وزن  در نتیجه آتشها بیان کردند که  آن. سوزي انتخاب شدند ثیر آتشأت خاك تحت

                                                
1- Soil Quality 
2- Hydrophobicity 
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درصد و  5/43و  8/30ترتیب  متري به سانتی 5-10و  0-5هاي  در عمق 1در سایت  ها دانه خاك 1قطر
سوزي، حجم  در نتیجه آتشافزون بر آن،  .درصد کاهش یافت 7/44و  2/46ترتیب  به 2در سایت 

و  )S(ضریب جذب آب  و پارامترهاي خ نفوذ آب به خاكزمان نر منافذ خاك کاهش یافت و هم
دار  صورت معنی سوزي به در مقایسه با قبل از آتشسوزي  پس از آتش) Kfs(خاك اشباع هدایت آبی 

گزارش ، غربی اسپانیا هاي کاج شمال در جنگل اي مطالعهدر ) 2010(همکاران  وارال و. یافتندکاهش 
که این  استها داراي تغییرات باالیی  دانه بر پایداري خاك عیطبیهاي  سوزي آتش که اثرات کردند

در پژوهشی همچنین . باشند سوزي وابسته می به سوختن مواد آلی و شدت آتش هعمدطور  بهتغییرات 
ها زیر جنگل صنوبر و کاج در  دانه سوزي بر پایداري خاك ثیر شدت آتشأت) 2011(جردن و همکاران 

ها در  دانه پایداري خاكکه کردند گزارش ها  آن. قرار دادندمطالعه  مورد راهاي آتشفشانی مکزیک  خاك
کاهش ید هاي شد سوزي توجهی در آتش میزان قابل هاي با شدت کم تغییري نداشت اما به سوزي آتش
  اي در طول  مدیترانه مناطق هاي خاك تغییرات تدریجی ویژگی) 2011(گرانجید و همکاران . یافت

 خاك آلی مادهگزارش کردند  گران این پژوهش .سوزي آزمایشی را مطالعه کردند تشسال پس از آ 3
پس از  بالفاصلههمچنین، . سوزي نسبت به شرایط قبل از آتش، کاهش یافت سال آتش 3در طول 

علت فرایندهاي فرسایش و جداسازي انتخابی  سوزي درصد شن افزایش و درصد رس و سیلت به آتش
پس از آتش  نیز بالفاصله) EC(و قابلیت هدایت الکتریکی خاك  pH. یافتذرات ریز خاك کاهش 

آلی و تغییر  در نتیجه کاهش درصد مواد. سال به حالت اول خود بازگشت 1پس از گذشت  وافزایش 
 .ظاهري خاك افزایش یافت ویژه جرمها کاهش و  دانه ، پایداري خاكبافت خاك پس از آتش

هاي  سوزي بر ویژگی ثیر آتشأتر مطالعات صورت گرفته در زمینه ت شبی دهد می نشان منابع بررسی
 اراضی دربرگ و اراضی کشاورزي انجام شده و  هاي سوزنی اي، جنگل هاي مدیترانه خاك، در جنگل

 از دیگر سو، سوزاندن پوشش گیاهی مراتع براي افزایش. است صورت گرفته مطالعاتی اندك مرتعی
باز در تمام نقاط جهان متداول بوده است هاي چوبی از دیر گونه کاهش و ساله هاي گیاهی یک گونه

 هاي گیاهی چوبی جمعیت گونه سوزي، آتش از پس سال اول چند در). 2009هاوبنساك و همکاران، (
 پدیده مورد که این) 2008اورتمن و بران، (یابد  می افزایش خوراك مرتعی خوش گیاهان کاهش و
استپی کرسنک واقع در استان  سوزي در مراتع نیمه و یکی از دالیل اصلی آتش باشد می داران توجه دام

قرار  منطقه اهالی و عشایر هاي چراي دام تحت تر بیشکه  مراتعاین . باشد چهارمحال و بختیاري می
                                                
1- Mean Weight Diameter 
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هاي  با توجه به کمبود مواد آلی در خاك. را به خود دیده است هاي متعددي سوزي آتش تاکنوندارد 
هاي خاك و  خساراتی بر ویژگی ،در مراتع نههاي ساال سوزي وقوع آتشخشک،  شک و نیمهمناطق خ

هاي  ویژگی سوزي بر ثیر آتشأمطالعه ت ،هدف از این پژوهش. کند وارد میاکوسیستم کلی طور به
منطقه استپی  نیمهدر مراتع  کیفیت خاك  کننده هاي بیان عنوان شاخص به فیزیکی و شیمیایی خاك

  .اقع در استان چهارمحال و بختیاري بودکرسنک و
  

  ها مواد و روش
متر از سطح دریا و مختصات  2574استپی کرسنک با ارتفاع متوسط  مراتع مناطق نیمهاین پژوهش در 

دقیقه و  26درجه و  50 وثانیه  33دقیقه و  32درجه و  32ثانیه تا  19دقیقه و  30درجه و  32 جغرافیایی
انجام غربی استان چهارمحال و بختیاري  طول شرقی در شمالثانیه  35دقیقه و  27 درجه و 50ثانیه تا  4

  از نظر تقسیمات کشوري، این محدوده در بخش غربی شهرستان شهرکرد . )الف - 1شکل ( گرفته است
 دمايخشک و میانگین  اقلیم منطقه خشک و نیمه .کیلومتر است 67و فاصله آن تا شهرستان شهرکرد 

  تیپ عمده  3این منطقه شامل . متر است میلی 560 آن و بارندگی ساالنهگراد  درجه سانتی 91/9ساالنه آن 
 و -Astragalus adscendense  ،Agropyron repense Astragalus adscendenseملشا گیاهی

Broumus tomentelus-Agropyron repense در دو تیپ اول اتفاق ها  سوزي است، که عمده آتش
  .تافتاده اس

  

   
  

  ،استپی کرسنک منطقه مورد مطالعه، واقع در مراتع نیمه) الف( -1شکل 
  .ها مناطق سوخته شده و شاهد مجاور آن) ب(و  استان چهارمحال و بختیاري

 ب الف
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، 1387هاي  که در تابستان سال استسوزي  متفاوت آتش  مراتعی با تاریخچهداراي منطقه کرسنک، 
در شود،  گونه که در عکس مشاهده می همان ،بر آن افزون. بودند هسوزي شد دچار آتش 1389و  1388

عنوان شاهد در نظر گرفته  که به اشتدسوزي نیز وجود  آتش ، مناطق بدونسوخته شده مجاور مناطق
شرایط یکسانی با هاي خاك  ثر بر ویژگیؤو دیگر عوامل م پوشش گیاهی ،وپوگرافیشد که از نظر ت

که سوزي  ثیر آتشأت تیمار تحت 3تیمار شامل  6 در این پژوهش .)ب - 1 شکل( سوخته داشتندمناطق 
بدون (تیمار شاهد  3و  سوزي شده بودند دچار آتش این مطالعهپیش از سال  1و  2، 3ترتیب  به

واقعی در نظر تکرار  9 ،از تیمارهاي ذکر شده کدامهر  براي. گردید ها انتخاب مجاور آن) سوزي آتش
گیري نفوذ آب  اندازه تعداد نقاط براي ،بنابراین. انجام گردیددر هر تکرار مربوطه  ايه گرفته و آزمایش

هاي خاك براي مطالعات آزمایشگاهی با توجه به دو عمق سطحی  نقطه و تعداد نمونه 54به خاك 
را  نمونه بود که جامعه آماري این پژوهش 108، )متر سانتی 15- 25(سطحی و زیر) متر سانتی 10-0(

گیري پایداري  هاي خاك به آزمایشگاه منتقل و پس از هوا خشک شدن براي اندازه نمونه .دادند یل تشک
هاي  گیري دیگر ویژگی ندازها متري و براي میلی 4هاي عبور داده شده از الک  از نمونه ،ها دانه خاك

 .شد متري استفاده میلی 2هاي عبور داده شده از الک  فیزیکی و شیمیایی خاك از نمونه

. گیري شد اندازه 1نفوذ آب به خاك با استفاده از دستگاه نفوذسنج مکشی: هاي فیزیکی خاك ویژگی
، عکس طول درشت )Kfs(اشباع   آبی  نفوذ آب به خاك شامل پارامترهاي مختلفی از جمله هدایت

 αو  Kfsزیر پارامترهاي  هاي هابطباشد که با استفاده از ر می) S(و ضریب جذب ) α(مویینگی 
  .گردد گیري می اندازه

  

)1                                                                                                 (
)(
)ln(

,
yx

yx
yx

qq


  
  

)2          (                                                                   
p

yxyxd

xyxd
fs qqrGr

qG
K

))(( ,

,






1
  

  

شدت : q مویینگی است که به ساختمان خاك وابسته است، درشت   طول پارامتر عکس : αها،  که در آن
)( ،=25/0Gdاشباع،    آبی  هدایت: Kfsپتانسیل جریان آب، :  ψپایدار، نفوذ شبه yxxp  

معادله فیلیپ محاسبه تفاده از نیز با اس) S(ضریب جذب پارامتر  ).2008مکنزي و همکاران، (باشد  می
  ).1957فیلیپ، (شد 

                                                
1- Tension Infiltromete 
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)3                (                                                                                 tkStI s 21/ 
  

  .زمان است: tضریب جذب و : Sنفوذ تجمعی، : I ،که در آن
کمپر و رزونا، ( گیري شد تر اندازه ها به روش الک  دانه هندسی قطر خاكمیانگین وزنی و میانگین 

  متر استفاده شد،  میلی 053/0و  25/0، 5/0، 2به قطر هایی  سوراخالک با  4روش از این در . )1986
آن . دقیقه در آب حرکت کند 10مدت  گاه اجازه داده شد تا به گرم خاك بر روي الک اول ریخته آن 50

هاي پایدار است، چون در بعضی مواقع ذرات  دانه د مجموع شن و خاكمان چه روي هر الک باقی می
شوند، براي جداسازي ذرات شن از  می MWDو  GMDمانند و باعث افزایش  ها می روي الکر شن ب
افزوده ) کالگون(کننده  مانده روي هر الک مقدار ماده پراکنده ها بر روي هر الک، به مواد باقی دانه خاك

دست  هتوان مقدار شن موجود در هر الک را ب به هم زده و از همان الک عبور دهیم می شدت و آن را به
 هاي هابطر به کمکتوان  مانده روي هر الک و داشتن مقدار شن می هاي باقی با خشک کردن نمونه. آورد

  .دست آورد هرا بها  دانه خاك) GMD(هندسی قطر  و میانگین) MWD(زیر میانگین وزنی قطر 
  

)4(                                                                                             
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ها روي هر  دانه نسبت وزن خاك: wiکالس،  ها در هر دانه خاك ازهمتوسط قطر یا اند: xi :ها که در آن
  .ها در هر کالس مربوطه است دانه وزن خاك: Wiالک به کل خاك و 

شد  تعیینبه روش هیدرومتري  توزیع اندازه ذرات خاكو  WDC(1( رس قابل پراکنش در آب
 يروش سیلندر بهنیز ك جرم ویژه ظاهري خا ).1986ی و باورد، گ؛ 1984، رنگاسمی و اوست(

  ).1986هارتج،  بلیک و(شد  گیري اندازه
هاي خاك با  روش خنثی کردن کربنات هکربنات کلسیم معادل ب: هاي شیمیایی خاك ویژگی

). 1996، و اسپارکس لوپرت(گیري شد  تیتراسیون برگشتی اسید اضافی با سود اندازه اسیدکلریدریک و
 قابلیت. شد گیري  اندازهمتر  pHبا استفاده از دستگاه  ،1:5ك نسبت آب به خادر ) pH(خاك واکنش 

 ).1996روادس، (گیري شد  متر اندازهEC با دستگاه ، 1:5در نسبت آب به خاك هدایت الکتریکی 
                                                
1- Water Dispersible Clay 
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پتاسیم و تیتراسیون برگشتی با فروسولفات  کرمات روش اکسیداسیون تر با دي هبخاك  کربن آلی
  ).1996امر، نلسون و س(شد تعیین آمونیوم 

گرم خاك به داخل یک بطري  POM(1، 25( اندازه شن هماي  ماده آلی ذرهگیري  براي اندازه
  درصد  05/0لیتر محلول هگزامتافسفات سدیم  میلی 100توزین و سپس  )لیتر میلی 250(پالستیکی 

سیون خاك از سوسپان. ساعت روي شیکر قرار گرفت 16مدت  به نمونه اضافه شد و به) گرم بر لیتر 5(
طور کامل  شد و با استفاده از مقدار کمی آب، خاك داخل بطري به متر عبور داده  میلی 053/0الک 

مواد  .شدند سیلت و رس شسته اندازه  مواد آلی و معدنی همبا کمک فشار آب، اجزاي ریز . شد شسته 
قل کرده تا ذرات معدنی آب منت ک ظرف شاملرا به داخل ی) اي ذرات شن و مواد آلی ذره(روي الک 

آوري و به درون  جمع POMعنوان  سپس مواد آلی شناور به. نشین شوند و ذرات آلی شناور گردند ته
 POMدر نهایت . نشین شده دور ریخته شد ظرف فلزي با وزن مشخص منتقل گردید و ذرات ته

عنوان مقدار  به وزن خشک این موادو  درجه سلسیوس آون خشک شد 60ساعت در دماي  16مدت  به
POM  2008گرگوریچ و بیر، (نمونه خاك یادداشت شد.(  

براي مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت و  SPSS 16افزار  دست آمده در نرم ههاي ب داده
 احتمال مستقل در سطح tمناطق سوخته و شاهد از آزمون  در هاي مورد آزمایش تفاوت ویژگی بررسی

 .درصد استفاده شد 5
  
 تایج و بحثن

 1سال پس از آتش و شاهد در جدول  3و  2، 1مقایسه پارامترهاي نفوذ آب به خاك در تیمارهاي 
هاي هیدرولیکی خاك است و در اثر آتش،  آتش بر ویژگی منفیثیر أدهنده ت نتایج نشان. ه شده استیارا

اشباع  متر هدایت آبیپارا. پارامترهاي نفوذ آب به خاك در نقاط سوخته نسبت به شاهد کاهش یافت
)Kfs ( و آتش  داشتدار  معنی تفاوت هاي مورد بررسی سال  ر همهدو شاهد در مناطق سوخته شده

سال  3و  2، 1در تیمارهاي  Kfsپارامتر که  طوري به ،این تیمارها نسبت به شاهد شد سبب کاهش آن در
افزون بر آن، . د کاهش یافتدرص 30و  49، 39ترتیب  ، بهمناطق شاهددر مقایسه با پس از آتش 

سوزي نسبت به مناطق شاهد  سال پس از آتش 2تنها در تیمار  )α( عکس طول درشت مویینگی پارامتر
صورت  سال پس از آتش به 3نیز در تیمار ) S(پارامتر ضریب جذب . دار نشان داد کاهش معنی

سال پس از آتش نسبت به  2و  1چه این روند کاهشی در تیمارهاي اگر .تر از شاهد بود دار کم معنی
                                                
1- Sand Size Fraction Particulate Organic Matter 
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والزانو و در این راستا،  ).1 جدول(دار نبود  ها از نظر آماري معنی شاهد نیز مشاهده شد، ولی تفاوت آن
ضریب جذب، نرخ نهایی نفوذ آب پارامترهاي دار  کاهش معنی نیز در مطالعات خود) 1997(همکاران 

 .را گزارش کردندهاي نسوخته مجاور  ت به پالتهاي سوخته شده نسب به خاك و هدایت آبی در پالت
گونه تفسیر کرد   توان این سوزي پوشش گیاهی را می هاي هیدرولیکی خاك بر اثر آتش کاهش ویژگی

سوزي  در اثر آتشتولید شده  خاکستر ی ازالیه نازکسطح خاك توسط منافذ درشت به احتمال زیاد،  که
شود که در نتیجه  سرعت جریان آب در پروفیل خاك میو این اتفاق موجب کاهش  دونش میمسدود 

افزون  .)1997والزانو و همکاران، ( یابند سوزي کاهش می آتشپس از هاي هیدرولیکی خاك  ویژگیآن 
توان ناشی از کاهش پایداري  سوزي را می هاي هیدرولیکی خاك بر اثر آتش بر آن، کاهش ویژگی

نتایج برخی از  .سوزي دانست خاك پس از وقوع آتشها و افزایش جرم ویژه ظاهري  دانه خاك
هاي بافتی نزدیک هم قرار دارند، با افزایش جرم  هایی که در کالس دهد در خاك ها نشان می پژوهش

 یابد و با کاهش تخلخل احتماالً میزان درشت سوزي، تخلخل خاك کاهش می ژه ظاهري بر اثر آتش وی
همچنین از ). 2008کایود و همکاران، (یابد  اشباع نیز کاهش می  آبی  ها کاهش و در نتیجه هدایت موئینه 

ها و تخلخل خاك کاهش  دانه خاك سوزي، اندازه ها در اثر آتش دانه نظر فیزیکی با کاهش پایداري خاك
  .هاي هیدرولیکی خاك را به همراه دارد ویژگیتغییر در یابد و در نتیجه  می
 

 .و شاهد سال پس از آتش 3و  2، 1لیکی خاك در تیمارهاي هاي هیدرو مقایسه ویژگی -1جدول 

  ویژگی
  سه سال پس از آتش  دو سال پس از آتش  یک سال پس از آتش

  p-Value  شاهد  آتش  p-Value  شاهد  آتش  p-Value  شاهد  آتش
  آب اشباع  هدایت

  )متر بر هکتار میلی(
25/1  05/2  011/0  39/4  68/8  003/0  5/1  12/2  042/0  

  مویینگیرشت عکس طول د
  226/0  68/0  82/0  019/0  16/1  69/0  064/0  58/0  39/0  )یک بر متر(

  cm min(  58/0  65/0  241/0  32/1  62/1  151/0  39/0  56/0  003/0-2/1( ضریب جذب
 .است 1387و  1388، 1389هاي  سوزي در سال ترتیب آتش سال پس از آتش، به 3و  2، 1 منظور از

  
نشان در مناطق سوخته و شاهد نفوذ پایه آب به خاك بین   از مقایسه دست آمده نتایج بههمچنین، 

. دار کاهش یافت عنیصورت م سال پس از آتش به 3و  2، 1در تیمارهاي نفوذ پایه آب به خاك  داد که،
ترتیب  آتش در مقایسه با مناطق شاهد به سال پس از 3و  2، 1، نفوذ پایه آب در تیمارهاي آنافزون بر 

  .)2شکل ( درصد کاهش یافته بود 37و  23، 14
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  .سال پس از آتش و شاهد 3و  2، 1سوزي بر نفوذ پایه آب به خاك در تیمارهاي  ثیر آتشأت -2شکل 
  

 3و  2، 1هاي فیزیکی و شیمیایی خاك در تیمارهاي  ویژگیمیانگین  هاي نتایج مقایسه 2در جدول 
دامنه تغییرات ماده آلی در مناطق سوخته شده . ته شده اسیاراها  سال پس از آتش و شاهد مجاور آن

درصد و در مناطق شاهد در  66/0-32/2سطحی و در الیه زیر 79/0-55/2ترتیب  در الیه سطحی به
ثیر أدهنده ت نتایج نشان .درصد بود 93/0-98/1سطحی و در الیه زیر 56/1- 75/2ترتیب  الیه سطحی به

در سطحی  الیهدر  دار ماده آلی ش سبب کاهش معنیآت. منفی آتش بر درصد ماده آلی خاك است
 22و  35ترتیب  و در مقایسه با مناطق شاهد به شدشاهد  نسبت به آتشسال پس از  2و  1تیمارهاي 

سال پس از  3و  2، 1در تیمارهاي سطحی زیر الیهثیر آتش بر ماده آلی خاك در أت. کاهش یافتدرصد 
به مطالعه اثر آتش بر ) 2010(نوارا و همکاران  ).2جدول (ود دار نب معنیآتش نسبت به مناطق شاهد 

گران دریافتند که میانگین  این پژوهش. پرداختنداي  در اراضی جنگلی مدیترانهتوزیع ماده آلی خاك 
افزون . گرم بر کیلوگرم بود 3/69هاي کنترل شده  و در پالت 3/40هاي سوخته  ماده آلی خاك در پالت

هاي سوخته و کنترل شده تفاوت  متر در پالت سانتی 0-3ه آلی خاك در الیه بر آن، مقادیر ماد
هاي سوخته و کنترل شده  متر در پالت سانتی 3-10ها در الیه  که اختالف آن داري داشت در حالی معنی
  .نیز به نتایج مشابهی دست یافتند) 2011(گرانجید و همکاران . نبود دار معنی

مناطق سوخته شده در الیه سطحی در ) POM(اندازه شن  اي هم رهدامنه تغییرات ماده آلی ذ
و در مناطق شاهد در الیه سطحی درصد  08/0-77/0سطحی و در الیه زیر 21/0-89/0ترتیب  به
سطحی در  الیهاي در  ماده آلی ذره .درصد بود 17/0- 16/1سطحی و در الیه زیر 58/0-36/1ترتیب  به
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و  بودمجاور تر از مناطق شاهد  دار کم طور معنی ناطق سوخته شده بهدر مهاي مورد مطالعه  تمام سال
ثیر أافزون بر آن نتایج نشان داد ت. درصد کاهش یافت 27و  21، 39ترتیب  در مقایسه با مناطق شاهد به

هاي  در تمام سالمناطق سوخته نسبت به شاهد سطحی در الیه زیراي  ماده آلی ذرهداري بر  آتش معنی
عنوان یک شاخص حساس به تغییرات  اي به ماده آلی ذره). 2جدول (دار نداشت  عه معنیمورد مطال

سوزي پوشش گیاهی است  هاي مدیریتی متفاوت از جمله آتش ماده آلی خاك، در نتیجه شیوه
کل خاك در ) POM(اي  و ماده آلی ذره) OM(همبستگی بین ماده آلی ). 1997گرگوریچ و کارتر، (

اي بر اثر  کاهش ماده آلی ذره .ه شده استیارا 3طحی و زیرسطحی در شکل در هر دو الیه س
، نسبت دادسوزي  خاك پس از آتشبرگ و کاهش ماده آلی  توان به سوختن الیه الش سوزي را می آتش

دار  دهنده رابطه مثبت و معنی اي در کل خاك نشان همبستگی بین ماده آلی و ماده آلی ذره که طوري به
OM  وPOM )683/0( است )01/0 آماري در سطحR=(.  

  

  
  

  ).n=108(در کل خاك در هر دو عمق ) POM(اي  و ماده آلی ذره) OM(همبستگی بین ماده آلی  -3شکل 
  

سال پس از آتش و  3و  2 ،1نیز در الیه سطحی تیمارهاي ) WDC(هاي قابل پراکنش در آب  رس
). 2جدول (دار نشان داد  ا شاهد افزایش معنیسال پس از آتش در مقایسه ب 1سطحی تیمار الیه زیر

توان ناشی از کاهش ماده آلی خاك و افزایش درصد  سوزي را می پس از آتش WDCعلت افزایش 
 ).2000دبانو، (سوزي دانست  هاي میکرو بر اثر آتش دانه وزنی خاك
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یه سطحی در الدر مناطق سوخته شده ) MWD(ها  دانه دامنه تغییرات میانگین وزنی قطر خاك
و در مناطق شاهد در الیه سطحی متر  میلی 49/0-83/0سطحی و در الیه زیر 58/0-94/0ترتیب  به
ها  دانه میانگین هندسی قطر خاك. متر بود میلی 5/0-86/0سطحی و در الیه زیر 68/0- 98/0ترتیب  به
)GMD (سطحی از و در الیه زیر 46/0-71/0ترتیب از  در مناطق سوخته شده در الیه سطحی به

سطحی و در الیه زیر 49/0-81/0ترتیب  متر و در مناطق شاهد در الیه سطحی به میلی 64/0-41/0
میانگین وزنی قطر سال پس از آتش،  2و  1در تیمارهاي نتایج نشان داد که . متر بود میلی 66/0-48/0

)MWD (هندسی قطر  و میانگین)GMD (نسبت به مناطق شاهد کاهش سطحی  یهالدر ها  دانه خاك
هاي اول و دوم پس از  در سال) GMDو  MWD(ها  دانه و ضرایب پایداري خاك داشتدار  معنی
همچنین . ندددرصد کاهش نشان دا 11و  19درصد و  11و  18ترتیب  سوزي نسبت به شاهد به آتش

MWD  صورت  با مناطق شاهد به سال پس از آتش در مقایسه 1تنها در تیمار سطحی زیردر الیه
 الیهدر  GMDثیر آتش بر أتافزون بر آن، نتایح نشان داد  ).درصد 14(دار کاهش یافت  معنی
   ).2جدول (دار نبود  هاي مورد مطالعه معنی در تمام سالسطحی زیر

ت هاي مورد آزمایش در منطقه مورد مطالعه از نظر مواد مادري، اقلیم، باف جا که تمامی سایت از آن
ها در مناطق  دانه مشابه بودند، بنابراین تفاوت در پایداري خاك خاك و دیگر شرایط محیطی تقریباً

علت کاهش ماده  توان، به نسبت به شاهد را میسوزي  سال از آتش 2و  1پس از گذشت سوخته شده 
اده نقش م. در مناطق سوخته شده دانست) WDC(هاي قابل پراکنش  آلی خاك و افزایش درصد رس

همچنین کوك و . گزارش شده است) 1984(ها توسط چانی و سویفت  دانه آلی در بهبود پایداري خاك
هاي قابل پراکنش را کاهش دهد و در  تواند رس در یافتند که کربن آلی خاك می) 1992(همکاران 

از  فثیر عوامل مختلأت تخریب ساختمان خاك تحت. ها شود دانه نتیجه سبب افزایش پایداري خاك
چون کاهش تهویه و کاهش  فیزیکی هم هاي ویژگی، باعث نامطلوب شدن سوزي جمله آتش

فرسایش تشدید دنبال آن  سطحی و به روانابنتیجه این عمل افزایش  که شود نفوذپذیري خاك می
) 2006(و هوبرت و همکاران ) 2005(، وست و همکاران )1990(جیوانینی و همکاران . باشد خاك می

سوزي را گزارش و بیان کردند که  ها بر اثر آتش دانه خود کاهش پایداري خاك هاي پژوهشدر نیز 
خالی  فضاهاي ،رود ن مییان ذرات خاك از بیبستگی مسوزي، هم پس از آتش ل کاهش مواد آلییدل به

رود و به مرور زمان خاك  ن مییسوزي از ب اثر آتش بربندي مطلوب خاك  دانه نتیجه کاهش و درخاك 
 .شود فشرده می
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سال پس از آتش و شاهد  3و  2، 1هاي فیزیکی و شیمیایی خاك در تیمارهاي  مقایسه میانگین ویژگی -2جدول 
  .ها مجاور آن

  ویژگی
  عمق

  )متر سانتی(
  سال پس از آتش 3  سال پس از آتش 2  سال پس از آتش 1

  p-Value  شاهد  آتش  p-Value  شاهد  آتش  p-Value  شاهد  آتش

  )درصد( ماده آلی
10 -0  44/1  23/2  001/0  81/1  34/2  007/0  13/2  17/2  758/0  
25 -15  24/1  45/1  342/0  55/1  55/1  000/1  39/1  31/1  446/0  

  )درصد( اي ذره ماده آلی
10 -0  57/0  94/0  001/0  70/0  98/0  008/0  71/0  97/0  036/0  
25 -15  36/0  55/0  149/0  46/0  48/0  795/0  39/0  28/0  157/0  

  )درصد(پراکنش  ابلق  رس
10 -0  09/43  17/33  022/0  36/48  26/37  034/0  15/44  48/36  036/0  
25 -15  83/38  01/29  010/0  68/26  03/33  111/0  63/33  10/31  588/0  

MWD )متر میلی(  
10 -0  73/0  89/0  000/0  76/0  86/0  006/0  82/0  83/0  82/0  
25 -15  56/0  74/0  039/0  68/0  70/0  54/0  68/0  67/0  86/0  

GMD )متر میلی(  
10 -0  56/0  68/0  000/0  59/0  66/0  005/0  58/0  63/0  273/0  
25 -15  51/0  58/0  056/0  54/0  55/0  66/0  53/0  52/0  545/0  

  خاك واکنش
10 -0  82/7  39/7  000/0  58/7  36/7  099/0  47/7  30/7  174/0  
25 -15  74/7  51/7  071/0  71/7  57/7  245/0  50/7  52/7  886/0  

 الکتریکی  هدایت قابلیت
)mhos cm-1µ(  

10 -0  7/249  6/107  000/0  8/202  8/94  000/0  1/190  5/83  000/0  
25 -15  8/110  2/75  083/0  9/121  8/76  001/0  4/71  7/65  625/0  

  )درصد(کلسیم  کربنات
10 -0  11/8  58/7  805/0  72/10  86/9  778/0  44/8  22/8  911/0  
25 -15  77/15  55/13  310/0  50/16  72/16  943/0  83/14  47/13  753/0  

  )درصد(رس 
10 -0  55/23  77/29  010/0  22/22  00/28  015/0  88/20  22/28  003/0  
25 -15  78/29  77/37  008/0  33/31  55/33  374/0  77/29  88/34  060/0  

  )درصد(سیلت 
10 -0  88/34  66/30  107/0  88/38  33/35  256/0  66/32  33/29  072/0  
25 -15  44/32  00/28  051/0  55/35  88/32  296/0  77/31  00/28  183/0  

  )درصد(شن 
10 -0  55/41  55/39  392/0  11/39  07/37  441/0  44/46  44/42  213/0  
25 -15  77/37  22/34  056/0  11/33  55/33  858/0  44/38  11/37  331/0  

  ظاهري ویژه جرم
  )مترمکعب سانتی گرم بر(

-  29/1  18/1  002/0  25/1  53/1  026/0  35/1  96/1  001/0  

  
در سال پس از آتش  1در تیمار واکنش خاك نشان داد که  2در جدول میانگین  هاي مقایسهنتایج 
 الیهقابلیت هدایت الکتریکی در افزون بر آن، . تر از شاهد بود دار بیش صورت معنی به یالیه سطح

از تر  شبیدار  صورت معنی بهسال پس از آتش  2سطحی و الیه زیرسال پس از آتش  3و  2، 1سطحی 
و ) 1993(دست آمده، باهوس و همکاران  هیید نتایج بأهت تجدر  ).3جدول (مناطق شاهد مجاور بود 

را پس از سوزاندن پوشش گیاهی گزارش  pHدر مطالعات خود افزایش ) 2003(کریگتون و سانتلیسز 
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ذغال را  تر وچنین بیان کردند که سوختن مواد آلی، تشکیل خاکسرا  pH ها علت افزایش آن. کردند
خاك   pHرو باشد، از این می K+ و Ca ،2+Mg+2 هاي بازي کاتیون دنبال دارد و چون خاکستر شامل به

توان به رها شدن  افزایش قابلیت هدایت الکتریکی خاك را می دلیلافزون بر آن، . یابد افزایش می
نسبت داد سوزي  آتش و تولید خاکستر پس ازاز سوختن مواد آلی  دست آمده هاي معدنی به یون

  ). 2005سرتینی، (
در سطحی زیر الیهو همچنین در هاي مورد مطالعه  در تمام سالسطحی  الیهدرصد رس خاك در 

افزون بر آن،  ).3جدول (دار کاهش یافت  صورت معنی سال پس از آتش در مقایسه با شاهد به 1تیمار 
تی تا لوم شنی قرار داشتند و دامنه تغییرات هاي بافتی لوم سیل هاي مناطق سوخته شده در کالس خاك

کترینگز و . هاي بافتی رسی تا لوم قرار داشتند هاي مناطق شاهد در کالس فراوانی نسبی ذرات در خاك
وجود  هتر شد که علت آن ب سوزي بافت خاك درشت مشاهده کردند که پس از آتش) 2000( مابیگه

گرانجید و همکاران  .باشد و سیلت در اثر حرارت می آمدن ذرات درشت به انداره شن از اجزاء رس
سال پس از  3اي در طول  هاي مدیترانه هاي خاك در خاك تغییرات تدریجی ویژگی) 2011(

گزارش کردند که، آتش موجب درشت شدن بافت  گران پژوهشاین . سوزي را مطالعه کردند آتش
درصد شن افزایش و درصد رس و  سوزي که در نتیجه آتش طوري سوزي شد به خاك پس از آتش

افزون بر آن،  .علت فرایندهاي فرسایش و جداسازي انتخابی ذرات ریز خاك کاهش یافت سیلت به
دانست ها در دماي باال  رس 1دهیدراته شدنتوان ناشی از  سوزي را می بر اثر آتش علت کاهش رس

  .)2006هوبرت و همکاران، (
شن و کربنات کلسیم معادل در مناطق سوخته شده و شاهد همچنین مقایسه میانگین درصد سیلت، 

. دار بر درصد سیلت، شن و کربنات کلسیم نداشت ثیري معنیأدهد که آتش ت نشان می 2در جدول 
دار  معنی افزایشسال پس از آتش نسبت به شاهد  3و  2 ،1در تیمارهاي نیز جرم ویژه ظاهري خاك 

توان  ظاهري خاك در نقاط سوخته شده نسبت به شاهد را میافزایش جرم ویژه  ).3جدول ( نشان داد
 خاك و انسداد منافذ درشتدر نقاط سوخته شده کاهش مواد آلی  ،ها دانه به کاهش پایداري خاك

افزون بر آن،  ).1990، و همکاران جیوانینی(ناشی از سوختن پوشش گیاهی نسبت داد توسط خاکستر 
ها و مسدود شدن  دانه دلیل فروپاشی خاك ه ظاهري خاك را بهنیز افزایش جرم ویژ) 2005(سرتینی 

، هوبرت و )2006(ایکینسی . هاي قابل پراکنش گزارش کرد منافذ خاك توسط خاکستر و رس
                                                
1- Dehydration 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 1392) 2(، شماره )20(هاي حفاظت آب و خاك جلد  مجله پژوهش

 138

سوزي بر  ثیر آتشأنیز در مطالعات خود در زمینه ت) 2010(و استوف و همکاران ) 2006(همکاران 
  .سوزي گزارش کردند را پس از آتشهاي خاك، افزایش جرم ویژه ظاهري  ویژگی

هاي فیریکی و شیمیایی خاك، در الیه سطحی  ثیر آتش بر ویژگیأتدهد که  نشان می 2ول نتایج جد
و تر بود  سطحی بیشي در این الیه، نسبت به الیه زیرسوز تر آتش و تماس بیش دلیل شدت به

توان ناشی  دلیل این امر را می. تهاي الیه زیرسطحی خاك نداش بر ویژگیچندانی ثیري أتسوزي  آتش
سوزي  از آتش دست آمده انتقال گرماي به، معموالً. از عمق نفوذ متفاوت گرما در این دو الیه دانست

متري خاك  سانتی 5صورت یک گرادیان نزولی حرارتی است و در عمق  پوشش گیاهی در خاك به
. متري خاك نخواهد رسید سانتی 20عمق ، گرما به تر رسد و بیش درجه سلسیوس می 150ندرت به  به

عمق نفوذ گرما در خاك به تراکم پوشش گیاهی، نسبت تراکم ذرات خاك و رطوبت خاك در زیر 
مدت سبب نفوذ  طوالنی هاي سوزي آتشافزون بر آن، ). 2000دبانو، ( مواد قابل اشتعال بستگی دارد

سوختن ناشی از دماي  ،اي شدید و گذراه سوزي شود ولی در آتش تري از خاك می گرما به عمق بیش
در منطقه مورد مطالعه  ).2005سرتینی، (دهد  ثیر قرار میتأ فقط خاك سطحی را تحتپوشش گیاهی 
 توان گفت که، میسوزي ناشی از آن،  و گذرا بودن آتشگیاهی پوشش  تراکم متوسط نیز با توجه به

نفوذ به الیه  قادر بهشده و  خاك محدود طحیبه الیه س سوزي آتش از دست آمده بهگرماي عمق نفوذ 
هاي  ثیر منفی خود را بر ویژگیأسوزي پوشش گیاهی ت سطحی نبوده است، به همین دلیل آتشزیر

هاي فیزیکی و شیمیایی الیه  فیزیکی و شیمیایی الیه سطحی خاك بر جاي گذاشته است و ویژگی
  .مانده است بدون تغییر باقی تر زیرسطحی خاك بیش

  
  گیري یجهنت

سوزاندن پوشش گیاهی مراتع اثرات فوري و مستقیمی بر که  نتایج این پژوهش نشان داد
منطقه مورد مطالعه و در نتیجه آن بر کیفیت خاك شیمیایی و هیدرولیکی خاك  ،هاي فیزیکی ویژگی
ده آلی ، ما)Kfs(گیري شده، هدایت آبی اشباع  هاي فیزیکی و شیمیایی اندازه در میان ویژگی .داشت

. ترین درصد کاهش را نشان دادند سوزي بیش و ماده آلی در سال اول پس از آتش) POM(اي  ذره
  هاي الیه أثیري چندان بر ویژگیه و تخاك سطحی داشتهاي  ویژگیثیر را بر أترین ت سوزي بیش آتش

 سوزي شس از آتپسال نخستین هاي خاك در  بر ویژگی  ثیر آتشأت کلی،طور به .زیرسطحی نداشت
بر سوزي اثرات منفی آن  و با گذشت زمان از وقوع آتش بودسوزي  سال پس از آتش 3و  2از تر  بیش
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سال  3نقاط شاهد و در هاي خاك  ویژگی تر بیشتفاوت بین  اي که گونه داشت به یکاهشروندي خاك 
گذاشته و پس از هاي اول وقوع آتش آثار منفی بر خاك  سوزي در سال بنابراین، آتش. دار نشد معنی

یکی از اثرات اکولوژیکی  از دیگر سو،. پذیر گردید سال، احیاء و برگشت شرایط خاك امکان 3گذشت 
توجه تولید گازهاي  باشد که یکی از منابع قابل سوزي مراتع، سوختن ماده آلی می محیطی آتش و زیست

سوزي طی  ابراین، آتشبن. )1998کالبوش، ( شود جهانی محسوب می اي است و یک خطر خانه گل
هاي این  یافته. گردد هاي نخستین پس از وقوع آن سبب کاهش سرعت ترسیب کربن در خاك می سال

هاي فیریکی، شیمیایی خاك، این  ثیر فوري و مستقیم آتش بر ویژگیأدلیل ت پژوهش نشان داد که به
  .شود یفیت خاكک تنزلو سبب  بودهگذار ند بر کیفیت خاك اراضی مرتعی اثرتوا عامل می
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Abstract1 

Occurring fire in rangelands is one of the main degradation factors of soil and 
ecosystem. The objective of this study was to investigate the impact of fire on 
some crucial factors of soil quality in semi-steppe rangeland of Karsanak region in 
Chaharmahal and Bakhtiari Province. Therefore, several sites which were affected 
by fire at three, two and one years before this study (i.e. 2008, 2009 and 2010, 
respectively) were chosen. Soil water infiltration was measured using tension 
infiltrometer in 54 points of the study sites. Since the soil samples were taken from 
depths (0-10 and 15-25 cm) of each site, the numbers of soil samples for laboratory 
analysis were 108. Independent t-test (P=5%) was used to assess the difference 
between the measured properties at the burnt and control sites. The results  
showed that in the burnt areas compared with control areas, saturation hydraulic 
conductivity and basic water infiltration decreased significantly in 1, 2 and 3 years 
after fire. Also, the soil organic matter and mean weight diameter of aggregates 
(MWD) in surface layer reduced significantly in 1 and 2 years after fire. Particulate 
organic matter (POM) significantly decreased in surface layer of the burnt areas 
compared with the control areas, while their differences were not significant in 
sub-surface layer. Furthermore, soil water dispersible clay (WDC) and bulk density 
increased significantly in surface layer of all burnt areas compared with control 
areas. The study results showed that fire had immediate and direct impact on soil 
physical properties and organic matter and therefore reduced the soil quality of 
rangelands. 
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