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  شيراز بمو ملي در مراتع پارك خاك از ويژگيهاي پوشش گياهي بر برخي سوزي تأثير آتش

  

   3سي، حسن عبا2، جمشيد قرباني1*پرويز غالمي

  28/3/93تاريخ پذيرش:           26/3/92تاريخ دريافت: 

  

  چكيده

ژيك مؤثر بر توسعه و تكامل جوامع گياهي به خصوص در مناطق خشك و وسوزي از جمله عوامل اكولآتش

هاي مختلف يك اكوسيستم به ويژه خاك، جهت سوزي بر جنبهباشد. آگاهي از اثرات آتشخشك مينيمه

هاي گياهي متفاوت سوزي اهميت دارد. تحقيق حاضر در دو رويشگاه مرتعي با تيپس از آتشمديريت مراتع پ

سوزي يك وزي، آتشـسسوزي با فواصل زماني معين (شاهد يا بدون آتشدر پارك ملي بمو شيراز كه آتش

با فاصله  متري 100در هر منطقه از سه ترانسكت  ساله) صورت گرفته بود، انجام شد. 5سوزي ساله و آتش

منظم مستقر و  - متر از هم استفاده شد. بر روي هر ترانسكت سه پالت يك متر مربعي به صورت تصادفي 20

 54متري توسط آگر برداشت گرديد كه در مجموع سانتي 10در هر پالت يك نمونه خاك از عمق صفر تا 

 اشباع، اسيديته گل آلي، ماده رطوبت خاك، خاك، گيري خصوصيات خاك (بافتنمونه خاك جهت اندازه

سوزي در آتش به هاي خاكويژگي پاســخ منظور بهآهك) به آزمايشگاه منتقل گرديدند.  و الكتريكي هدايت

استفاده گرديد. نتايج ) RDAطرفه و آناليز چند متغيره (روش آناليز واريانس يك از فواصل زماني مختلف،

هاي خاك، ماده آلي خاك و هدايت ن داد كه از بين ويژگيحاصل از آنالـيزها در دو رويشگاه مرتعي نشا

  سوزي شده داشتند. هاي خاك، همبستگي بيشتري با مناطق آتشالكتريكي نسبت به ساير ويژگي

  

  آناليز چند متغيره، پارك ملي بمو، ماده آلي، هدايت الكتريكي. كليدي:ههايواژ
  

  

                                                           
  اندانشگاه آزاد اسالمي، واحد كازرون، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، كازرون، اير -  1

      Email: Gholami.Parviz@Gmail.Com * نويسنده مسئول:
 استاديار گروه مرتع و آبخيزداري، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، ايران -  2
 كارشناس ارشد مرتعداري، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، ايران -  3
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  مقدمه

ن در اي آثير دورهأيكي از عوامل فيزيكي كه ت

اعصار متمادي براي انسان و طبيعت حائز 

. )13( باشداهميت فراوان بوده آتش سوزي مي

 در اصالح مديريت ابزارهاي از يكي سوزي آتش

مراتع  و علفزارها گياهي پوشش تركيب

اي مديترانه ويژه به مختلف هاياكوسيستم

تواند بر اجزاي تشكيل . آتش مي)8و  2( است

ات منفي يا مثبت ايجاد دهنده اكوسيستم اثر

نمايد كه از جهت مديريت منابع طبيعي آگاهي 

تواند حائز اهميت فراوان باشد. از اين اثرات مي

تواند اثرات زيادي بر خاك و همچنين مي

فرآيندهاي دروني آن كه در نهايت بر روي 

ساختار و عملكرد اكوسيستم بسيار حياتي 

اند توسوزي مي. آتش)4( است، داشته باشد

خيزي نقش قابل توجهي در تعديل و حاصل

 گرماي اين بر ). عالوه8خاك داشته باشد (

 رفتن بين از باعث خاك روي بر آتش مستقيم

 قرار آتش معرض در و گياهان بذر و ريشه

 شدن اكسيد و خاك معدني هاياليه گرفتن

 گردد. چنين خاك مغذي مواد و آلي مواد

 بيوفيزيكي تياخصوص و تركيب توانديم اثراتي

 طبيعي گياهي جوامع در دهد. تغيير را رويشگاه

 اكوسيستم اصلي عوامل از يكي عنوان به آتش

 مرتعي رويشگاه هيچ تقريباً و شودمي محسوب

 تحت آن گياهي جوامع كه يافت تواننمي را

خاك از . )10( باشد نگرفته قرار آتش تأثير

 باشدكره ميكربن در زيست مهمترين منابع

. مطالعات صورت گرفته در ايران بيشتر به )7(

اند و سوزي بر پوشش گياهي پرداختهاثر آتش

سوزي بر مطالعات اندكي به بررسي اثر آتش

خصوصيات خاك صورت گرفته است كه اين 

مطالعات افزايش مقدار كربن آلي خاك، 

را پس از ، )11، 6( اسيديته و هدايت الكتريكي

ستفاده از ابنابراين سوزي گزارش كردند. آتش

آتش نوعي مداخله در ساختار يك اكوسيستم 

مرتعي است كه ممكن است كاركرد اكوسيستم 

ثير قرار دهد. آگاهي از چگونگي أرا نيز تحت ت

تواند در ثير آن بر اجزاء اكوسيستم مرتعي ميأت

  ها مفيد باشد. عرصهر مديريت بهت

گياهي و خاك  هايگونه بر آتش رفتار بررسي

 واجد ايران مرتعي مختلف هايرويشگاه در

 نتايج به استناد با و بوده تحقيقاتي ارزش

 به آن، استفاده از مورد در توانمي حاصله

ق مناط در مراتع اصالح در روشي عنوان

نمود. بنابراين  نظر اعالم مختلف اكولوژيكي

تحقيق حاضر در پارك ملي بمو شيراز انجام 

با ارزش  هاي ژنتيكيگاهپذيرفت كه از ذخيره

هاي گياهي و جانوري محسوب ميشوند و گونه

هدف از اين باشد. داراي سابقه آتش سوزي مي

سوزي پوشش گياهي اثر آتش مطالعه

بر خصوصيات فيزيكي و  رويشگاههاي مختلف

تا با شناخت ارتباط  شيميايي خاك بوده است

هاي سوزي پوشش گياهي رويشگاهبين آتش

محيطي (خصوصيات فيزيكي و  مختلف و عوامل

شيميايي خاك) بتوان در اتخاذ تصميمات 

  مديريتي مناسب اقدام نمود. 

  

   ها مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه:

منطقه مورد مطالعه پارك ملي بمو در شمال 

استان فارس و شمال شرقي شهر شيراز قرار 

اصفهان به  -دارد. اين پارك توسط جاده شيراز 
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و غربي تقسيم مي شود. فاصله دو بخش شرقي 

 .باشدكيلومتر مي 5اين پارك تا شهر شيـراز 

 39´طول و عرض جغرافيايي منطقه به ترتيب 
تا  52° 29´عرض شمالي  و  29 °  50´تا  °29

 مساحت). 1طول شرقي است (شكل  °52 56 ´

 آن ارتفاع حداكثر كه هكتار 46913 پارك اين

 سطــح زا متر 1700آن حداقل و متر 2661

 329 ساالنه بارندگي باشد. متوسطمي دريا

 اين در ساالنه حرارت درجه متوسط و مترميلي

است. بر اساس  گرادسانتي درجه 9/17 منطقه

اقليم نماي دومارتن، منطقه داراي اقليم نيمه 

 پارك مطالعاتي باشد. منطقهخشك سرد مي

 ايران شناختيزمين تقسيمات نظر از بمو ملي

 اين در و دارد قرار خوردهچين زاگرس زون در

 شامل منظمي نسبتاً هايخوردگيچين زون

  .دارد وجود تاقديس و ناوديس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ملي بمو شيراز در پاركسرخ و پااليشگاه ساله رويشگاه چاهساله و پنجسوزي يكنقشه مناطق شاهد، آتش - 1شكل 

  

  گيري:روش نمونه

 بوقوع هايسوزي آتش رآما ارزيابي از پس

 شيراز زيست محيط كل اداره طريق از پيوسته

 از پرسش همچنين و شده ثبت آمار صورت به

 دو منطقه، گياهي پوشش بازديد و بانانمحيط

 بودند متفاوتي هايتيپ داراي كه رويشــــگاه

چاه سرخ با دو گونه گرديدند. رويشگاه  انتخاب

و  .Stipa barbata  +Asragalus sppغالب 

 Ebenus.هاي غالب رويشگاه پااليشگاه با گونه

stellata + Astragalus spp  .انتخاب گرديدند

 سه رويشگاه هر در جهت تحقق اهداف پژوهش

 آتش آن در كه شاهد، الف) صورت به منطقه

 كه سالهيك حريق) ب نگرفته، صورت سوزي

 بوقوع سوزي آتش بردارينمونه از قبل سال در
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 گزارشات مطابق كه ساله5 حريق ) ج و پيوسته

 قدمت با سوزيآتش سابقه داراي شده ثبت

در هر منطقه  .گرديدند انتخاب سال 5 حداقل

متر از  20متري با فاصله  100از سه ترانسكت 

هم استفاده شد. بر روي هر ترانسكت سه پالت 

يك متر مربعي به صورت تصادفي سيستماتيك 

نه خاك از عمق مستقر و در هر پالت يك نمو

متري توسط آگر برداشت سانتي 10صفر تا 

نمونه خــــاك جهت  54گرديد كه در مجموع 

گيري خصوصيات خاك به آزمايشگاه اندازه

هاي خاك پس از خشك نمونهمنتقل گرديدند. 

متري عبور داده شدند تا ميلي 2شدن از الك 

ها از آن جدا گردد. رطوبت خاك از سنگريزه

 105خشك نشده در آون در دماي  هاينمونه

ساعت تعيين  24گراد به مدت درجه سانتي

شدند. بافت خاك به روش هيدرومتري بايكاس، 

 PHبه روش گل اشباع با ) PH( اسيديته خاك

) به روش عصاره ECمتر، هدايت الكتريكي (

 سنج الكتريكي برحسب دسياشباع به هدايت

ه ، كربن آلي خاك ب)ds/m( زيمنس بر متر

گيري و  اندازهروش تيتراسيون برحسب درصد 

   .)6(محاسبه شدند 

  

  ها:تجزيه و تحليل داده

ها مورد آزمون قرار گرفت. ابتدا نرمال بودن داده

ها (مواد آلي، رطوبت و از آنجايي كه برخي داده

بافت خاك) از توزيع نرمال پيروي نكردند لذا 

لگاريتمي هاي آماري از تبديل قبل از آزمون

ها استفاده شد. آناليز سازي اين دادهبراي نرمال

طرفه به صورت طرح كامالً تصادفي واريانس يك

هاي مربوط به هر نامتعادل بر روي داده

انجام و در  MiniTab.15رويشگاه در نرم افزار 

 LSDاز روش  Fداري شدن مقدار صورت معني

ه ها استفادمحافظت شده براي مقايسه ميانگين

 از پس شد. براي آناليز چند متغيره نيز،

-داده به مربوط هايداده فايل ها،داده تبــديل

 عوامل و خاك هايويژگي به مربوط هاي

 متفاوت زماني دوره با رويشگاههاي( محيطي

نسخه  وارد جـــداگانه طور به را) سوزي آتش

 بيقيتط يزآنال از. گرديد Canoco افزارنرم 5/4

 طول تعيين منظور به) DCA( شده يگيرقوس

 استفاده مستقيم گراديان آناليز نوع و گراديان

 ويژگي بين گيهمبست شناسايي ضمن تا شد

 چون و آيد بدست نيز گراديان طول خاك،

 نتيجه در .آمد دست به كمتر 3 از گراديان طول

 مختلف رويشگاههاي در) RDA( خطي آناليز از

 انجام تبديل 999 با RDA آناليز. شد استفاده

داري آزمون مونت كـــارلو معني انجام با. گرفت

 ارزيابي و در P- valueو  F- ratioمدل بوسيله 

 بعدي دو دياگرام مدل، داري معني صورت

 و ترسيم محيطي عوامل -خاك هايويژگي

 .گرديد تشريح

  

  نتايج

در  سوزيهاي خاك به آتشالف) پاسخ ويژگي

  دو رويشگاه:

طرفه در سه منطقه يج آناليز واريانس يكنتا

ساله دو رويشگاه چاه  5ساله و شاهد، حريق يك

سرخ و پااليشگاه بر روي برخي خصوصيات 

دار فيزيكي و شيميايي خاك حاكي از معني

هاي خاك سوزي بر برخي ويژگيشدن اثر آتش

نتايج مقايسه ). 2و  1جدول (بوده است 

هاي خاك مانند ميانگين نشان داد كه ويژگي

سيلت، رطوبت، مواد آلي، اسيديته گل اشباع، 
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هدايت الكتريكي و آهك در سه منطقه 

سوزي يكساله و چندساله شاهـــد، آتش

داري با سرخ داراي اختالف معنيرويشگاه چاه

باشند. به طوري كه ميانگين درصد هم مي

 آتش رطوبت و هدايت الكتريكي در منطقه

داري بيشتر از ر معنيسوزي يكساله به طو

منطقه شاهد بوده است. هرچند كه منطقه 

داري با ساله اختالف معنيسوزي پنجآتش

  ساله سوزي يكمنطقه شاهد و منطقه آتش

). مقدار ماده آلي در دو 1نداشته است (جدول

ساله به طور ساله و پنجسوزي يكمنطقه آتش

داري بيش از منطقه شاهد بوده است معني

). مقايسه ميانگين اسيديته گل اشباع 1 (جدول

شاهد  در منطقه نشان داد كه مقدار اين ويژگي

داري بيشتر از مناطق ساله به طور معنيو يك

). 1ساله بوده است (جدولسوزي پنجآتــش

همچنين ميانگين اسيديته مقدار آهك نشان 

شاهد به  ها در منطقهداد كه مقدار اين ويژگي

سوزي بيشتر از مناطق آتش داريطور معني

  ).1ساله و چندساله بوده است (جدوليك

هاي خاك همچنين نتايج نشان داد كه ويژگي

مانند رس، مواد آلي، هدايت الكتريكي و آهك 

سوزي يكساله و در سه منطقه شاهد، آتش

چندساله رويشگاه پااليشگاه داراي اختالف 

باشند. به طوري كه داري با هم ميمعني

شـــاهد  نگين درصد رس و آهك در منطقهميا

سوزي داري بيشـتر از مناطق آتشبه طور معني

) ولي 2ساله و چندساله بوده است (جدول يك

ميانگين درصد ماده آلي و هدايت الكتريكي در 

ساله و چندساله به طور سوزي يكمناطق آتش

شاهد بوده است  داري بيشتر از منطقهمعني

  ).2(جدول 
  

ملي  در پاركسرخ ساله رويشگاه چاهساله و پنجسوزي يكطق شاهد، آتشهاي خاك در مناميانگين ويژگي - 1جدول 

  بمو شيراز

  

  Pمقدار   Fمقدار   سالهپنج  سالهيك  شاهد  واحد  هاي خاكگيويژ

 06/0 3/ 1  88/57  7/52  09/62  درصد )Sandشن (

  54/23b  11/32a  51/28ab  06 /4  03/0  درصد  )Silt( سيلت

  36/0  06/1  04/1  28/1  11/1  درصد )Clay(  رس

  01/37b  77/45a  66/43ab  26 /5  01/0  درصد )S.Mرطوبت (

 91/0b  68/1a  75/1a  07/14  <001/0  درصد )OMمواد آلي (

  >pH( 1-14  61/7a  68/7a  42/7b  69/11  001/0اسيديته گل اشباع (

 77/367b  44/539a  516ab  32/4  02/0  دسي زيمنس بر سانتيمتر  )ECهدايت الكتريكي (

  48/25a  98/7b  63/6b  5/9  001/0  درصد  )CaCo3آهك (
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ملي  در پاركساله رويشگاه پااليشگاه ساله و پنجسوزي يكهاي خاك در مناطق شاهد، آتشميانگين ويژگي - 2جدول 

 بمو شيراز

  

هاي خاك با سوزي بر ويژگيب) اثر آتش

  استفاده از آناليز چند متغيره: 

نشان رويشگاه چاه سرخ  DCAخروجي آناليز 

داد كه اهميت محورها بر مبناي مقدار ويژه از 

اهميت محور اول به چهارم كاهش يافته و 

طبق نتايج  محور اول بيش از سايرين است و

گيري شده در اين جدول كل واريانس اندازه

بوده  048/0هاي فاكتورهاي خاك برابر داده

  ).3است (جدول 

  
  ) بر مبناي چهار محور نخست در رويشگاه چاه سرخDCAده (نتايج آناليز تطبيق قوس گيري ش - 3جدول 
  كل واريانس  درصد واريانس تجمعي  طول گراديان  مقدار ويژه  محور

1  

2  

3  

4  

033/0  469/0  3/68    

004/0  212/0  2/77   

002/0  195/0  5/81   

001/0  150/0  2/83  048/0 

 

در  RDAنتايج آناليز چند متغيره حاصل از 

مناطق مختلف نشان داد كه سرخ رويشگاه چاه 

(شاهد يا بدون آتش سوزي، آتش سوزي يك 

 داري براثر معنيساله و آتش سوزي پنج ساله) 

د شتندادر اين رويشگاه خاك  هايويژگي

)34/4 F= 001/0وP=(. سوزي پنج منطقه آتش

ساله با جهت منفي محور اول و مثبت محور 

ت كربن آلي، هداي هاي مانندويژگيدوم و 

الكتريكي، رطوبت، بافت خاك همبستگي دارند 

). منطقه آتش سوزي يكساله در جهت 2(شكل 

منفي محور اول و دوم قرار گرفته و با 

فاكتورهاي اسيديته و سيلت خاك ارتباط 

). منطقه بدون آتش 2تنگاتنگ دارد (شكل 

سوزي (شاهد) با جهت مثبت محور اول و دوم 

هاي شن، ـيهبستگي بيشتري داشته و ويژگــ

  Pمقدار  Fمقدار   سالهپنج  سالهيك  شاهد  واحد  هاي خاكويژگي

88/57  درصد  )Sandشن (  6/66  65/60  73/2 08/0  

91/25  درصد  )Silt( سيلت  95/18  51/28  79/1  8/0  

18/12  درصد )Clay(  رس a 38/8 b 44/8 b 86/3  03/0  

65/41  درصد  )S.Mرطوبت (   65/41  81/38  5/0  61/0  

52/0  درصد )OMمواد آلي ( b 64/1 a 66/1 a 73/53  < 001/0  

pH   ( 1-14  52/7اسيديته  گل اشباع (  53/7  43/7  36/1  27/0  

22/434  دسي زيمنس بر سانتيمتر  )ECهدايت الكتريكي ( b 22/457 b 11/632 a 6/12  < 001/0  

09/29  درصد  )CaCo3آهك ( a 04/10 b 19/20 ab 64/3  04/0  
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و آهك خاك بيشترين تأثير را بر روي اين 

  ).2منطقه دارند (شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 )ساله پنج و ساله يك سوزي آتش شاهد،( مختلف هاي خاك و مناطقويژگي RDAدياگرام حاصل از آناليز  - 2شكل 

  در رويشگاه چاه سرخ

  

نشان در رويشگاه پااليشگاه  DCAخروجي آناليز 

اهميت محورها بر مبناي مقدار ويژه از  داد كه

اهميت محور اول به چهارم كاهش يافته و 

و طبق نتايج  محور اول بيش از سايرين است

گيري شده در اين جدول كل واريانس اندازه

بوده است  04/0هاي فاكتورهاي خاك برابر داده

  ).4(جدول 

  
  مبناي چهار محور نخست در رويشگاه پااليشگاه) بر DCAنتايج آناليز تطبيق قوس گيري شده ( - 4جدول 

  كل واريانس  درصد واريانس تجمعي  طول گراديان  مقدار ويژه  محور

1  

2  

3  

4  

022/0  321/0  8/54    

005/0  255/0  8/67   

003/0  219/0  5/74   

001/0  142/0  2/77  04/0 

  

 RDAهمچنين آناليز چند متغيره حاصل از 

د كه مناطق مختلف رويشگاه پااليشگاه نشان دا

(شاهد يا بدون آتش سوزي، آتش سوزي يك 

داري بر اثر معني ساله و آتش سوزي پنج ساله)

 -1.0  +1.0

 -
1
.
0
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1
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0
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 خاك در اين رويشگاه داشته است  هايويژگي

)13/12 F= 002/0وP=(.  دياگرام دوبعدي

هاي خاك حاصل از آناليز پراكنش ويژگي

RDA دهد كه منطقه آتش سوزي نشان مي

تحت تاثير هدايت الكتريكي،  پنج ساله بيشتر

ماده آلي و سيلت خاك بوده و عامل شن، 

اسيديته و رطوبت خاك بر منطقه آتش سوزي 

). منطقه 3ساله تأثير گذار بوده است (شكل يك

فاكتورهاي آهك و بافت سوزي به بدون آتش

  ). 3خاك ارتباط تنگاتنگ دارد (شكل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

 )ساله پنج و ساله يك سوزي آتش شاهد،( مختلف هاي خاك و مناطقويژگي RDAاز آناليز  دياگرام حاصل - 3شكل 

 در رويشگاه پااليشگاه

  

  گيريبحث و نتيجه

سوزي در نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه آتش

تواند موجب تغيير در هاي زماني مختلف ميبازه

سرخ و هاي خاك در دو رويشگاه چاهويژگي

طرفه آناليز واريانس يكنتايج يد. پااليشگاه گرد

هاي زماني سوزي در بازهنشان داد كه آتش

تواند موجب تغيير در كربن آلي مختلف مي

وق را ـــخاك شود. مطالعات زيادي نتيجه ف

. افزايش كربن آلي )11و  7، 6(كنند يد مييتأ

به دليل افزايش تواند سوزي ميپس از آتش

مناطق آتش سوزي توليد و زيتوده گياهان در 

شده و در نتيجه افزايش الشريزي آنها و در 

نتيجه توليد مواد آلي زياد باشد. همچنين 

شوند و در نتيجه ها از بافت گياه آزاد ميكاتيون

باعث افزايش حاصلخيزي و ماده آلي خاك    

تواند گردند. همچنين افزايش كربن آلي ميمي

طر به دليل كاهش ميزان معدني شدن به خا

هاي بيولوژيكي از طريق كاهش كاهش فعاليت

هوموسي در اثر يرـتجزيه مواد هوموسي و غ

سوختن، اتصال كربن آلي با مواد معدني و 

 -1.0  +1.0
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حفاظت در مقابل تجزيه بيوشيميايي همانند 

تركيبات كربني معطر، تغيير شكل مواد آلي به 

مواد بسيار پايدار از نظر كاهش اكسيژن و كربن 

 هاي كربني كوتاه باشدوليد زنجيرهت ها وآلكيل

تواتد به علت افزايش كربن ميهمچنين  .)1(

هاي معطر مانند نفتالين توليد هيدروكربن

محلول بنزونيتريل و توليد تركيبات آلكالي غير

به عالوه توليد مواد آبگريز در سطح خاك و 

هاي تثبيت كننده ازت در حضور مجدد گونه

مطابق ). 6( دمناطق آتش سوزي شده باش

نشان  RDAدياگرام دو بعدي حاصل از آناليز 

دهد كه در رويشگاههاي چاه سرخ و مي

هاي مختلف آتش پااليشگاه در مناطق با بازه

سوزي از هم تفكيك شدند. به طوري كه 

هاي خاك مانند كربن آلي و هدايت ويژگي

سوزي بيشتري با مناطق آتش تمايلالكتريكي 

هاي هدايت ن ويژگيهمچني شده داشتند.

 الكتريكي و اسيديته خاك نيز در مناطق آتش

سوزي شده افزايش يافتند. دليل افزايش هدايت 

توان به دليل الكتريكي را در اين مناطق مي

سوختن مواد آلي حاصل از الشبرگ و بقاياي 

حاصل از گياهان مرتعي و در نتيجه آزاد شدن 

به خود شود كه اين به نوكاتيون بازي خاك مي

اتيونهاي ــسبب افزايش مقدار واكنش خاك، ك

. )3و  1( شودمحلول و هدايت الكتريكي مي

تواند يكي از فوايد افزايش مقدار اسيديته مي

آتش سوزي باشد، زيرا با افزايش واكنش خاك 

هاي اسيدي، قابليت جذب به ويژه در خاك

 9( كندعناصر ضروري در خاك افزايش پيدا مي

يير در بافت خاك در نتيجه آتش تغ .)14و 

تواند به دليل سوختن مواد آلي و در سوزي مي

نتيجه تغيير در ساختمان خاك به دليل از بين 

رفتن خاصيت چسبندگي خاك و در نهايت 

 شسته شدن اجزاي ريزتر به عمق پايينتر باشد.

سوزي بيشتر شاهد از آنجا كه بعد از آتش

يم بنابراين افزايش مقدار ماده آلي خاك هست

توان توصيه كرد كه اجراي عمليات مي

كاري بيولوژيكي مانند بذرپاشي، بذركاري و كپه

سوزي انجام گيرد. نتايج تحقيق بعد از هر آتش

باشد كه از بين حاضر بيانگر اين واقعيت مي

برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك 

سوزي قرار تنها كربن آلي خاك تحت تأثير آتش

است و از آنجا كه در منطقه مذكور گرفته 

توان انتظار مي ،گيردچراي دام صورت نمي

داشت كه ديگر خصوصيات فيزيكي و شيميايي 

گيرند و خاك كمتر تحت تأثير آتش قرار مي

تواند باعث تغيير در ديگر راي دام ميــچ

   .خصوصيات خاك گردند
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