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 چکیده

هدف اين تحقيق است.  مختلف هاياكوسيستم مراتع و علفزارها گياهي پوشش تركيب اصالح در مديريتي ابزارهاي از يكي سوزيآتش

سوزي در سوزي بود. آتشآتش تأثيربررسي تغييرات پوشش سطحي و خصوصيات خاک در مراتع كوهستاني شهرستان دلفان تحت 

سال  شش گياهي بعد از آتشصورت گرفت و ويژگي 1385خرداد  سال سال  4سوزي به مدت هاي پو سال  1386)از  و ( 1389تا 
سااوزي( تعيين گرديد. شاااهد )بدون آتشمنطقۀ سااوزي  محل آتش گيري شااد. در نزدي پايش و اندازه رماهيتدر اوايل  هرسااال

شش گياهي به نمونه صادفيبرداري پو ستماتي   اندازة پالت به -روش ت سطح حداقل سي روش و تعداد پالت به  )دو متر مربع( روش 

سايت( 25) آماري شد. در مجموع داده پالت براي هر  شاهد( مورد  4سوزي و سايت آتش 4سايت ) 8هاي مربوط به تعيين  سايت 

سايت  سي قرار گرفت. در هر  سكت  4برر سكت  50تران سپس در امتداد هر تران ستقر گرديد و  شد. نمونه 5متري م ستقر  هاي پالت م

سكت از عمق  شد )در مجموع سانتي 0-30خاک از ابتدا  وسط و انتهاي هر تران شت  سۀ نه(. براينمو 96متر بردا عوامل  ميانگين مقاي

سي در دو ستقل و تي آزمون از سوزي شاهد و آتشمنطقۀ  مورد برر سۀ براي م طرفه و ي  واريانس تجزيۀ از مختلف  هايسال مقاي

علوفۀ كيلوگر   334سااوزي به آتشمنطقۀ مقدار توليد علوفه در  در پايان سااال اهار   شااد. نتاين ننااان داد  آزمون دانكن اسااتفاده

همچنين  (.> 01/0Pباشد )شاهد ميمنطقۀ درصد با  99داري در سطح احتمال خن  در هكتار افزايش يافت كه داراي اختالف معني

شاهد افزايش يافت و داراي اختالف منطقۀ سوزي نسبت به داار آتشمنطقۀ در ها هاي اند ساله و فوربتراكم گراس درصد پوشش و

شند )داري ميمعني شش بوته(. > 01/0Pبا صد پو صد در  16از ها ايدر صد در  11شاهد به منطقۀ در سوزي كاهش آتشمنطقۀ در

داري در سطح احتمال درصد كاهش يافت كه داراي اختالف معني 10سوزي به آتشمنطقۀ در و پوشش خاک لخت ( > 01/0Pيافت )

فسفر و درشت  يم پتاس يتروژن ن يكي الكتر يتهدا ي آل ةماد يشباعث افزا سوزيآتش(. > 01/0Pباشد )شاهد ميمنطقۀ درصد با  99

 گندميان افزايش و ايبوته گياهان كاهش با در دراز مدت سوزيبر اساس نتاين اين تحقيق  آتش (.> 01/0P) يدشدن بافت خاک گرد
 مثبتي در اكوسيستم مرتع داشته است. يرخاک تأث عناصر غذايي ييراتتغ نتيجه در و علوفه توليد افزايش ها فورب و اندساله
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 مقدمه. 1
 در اصاااالحي مديريت ابزارهاي از يكي ساااوزيآتش

شش تركيب ستم و علفزارها گياهي پو سي  هايمراتع اكو

ست مختلف  سوزيآتش يشناختبو  نظر نقطه . از]12 [ا

 پراكندگي تنوع و تعيين در اساااسااي فاكتورهاي از يكي

 از در بساااياري . آتش]22 [باشااادمي گياهي يهاگونه

  ]19 [براي كنترل ابزاري عنوان به طبيعي هاييستماكوس

 شناخته آن تسريع يژهوبهو  اكولوژي  توالي روند در تغيير

ست شده  مختل كننده فرآيند ي  را آن نيز . برخي]7 [ا

به  را تغييراتي آتش اگراه .]5 [داننديم توالي مسااير در

نتر اما آورد مي وجود گياهي به تركيب در ويژه  جوامع بي

. ]19  14 [ساااوزي انعطاف پذيرندآتش مقابل در مرتعي

 ارتفاع گياه  )رطوبت گياهي خصااوصاايات به آتشتأثير 

شد جوانۀ  و  توليدمثل روش بلوغ  حالت در گياه عملكرد ر

باد(   سااارعت رطوبت  )دما  هوايي و آب ...(  شااارايط

صل  آتش يهايژگيو سترش دامنۀ شدت   تكرار )ف  و گ

 .]22  7  3 [دارد بستگي توالي مرحلۀ سوخت و مقدار

نبي و  اوبي  گياهان دارمعني كاهش با سوزيآتش خ

گياهان  گسااترش و رشااد براي را مساااعدي زمينۀ ايبوته

 كندمي فراهم هسااتند  گندميان اغلب كه تحتاني اشااكوب

عد هايدر ساااال كهطوري   به]28  14  7  4[ آتش از ب

 دليل به زيرا شد  بينتر خواهند اندساله گندميان سوزي 

آتش برابر در خاک يا زير سااطح در رشااد جوانۀ موقعيت

پديدة . اهميت و اثرات ]28  25 [كنندمي مقاومت سااوزي

سوزي با شرايط آب و هوايي غالب در هر منطقه تغيير آتش

ندمي با]22 [ك جه .  يان افزايش به تو ندم نه و گ هاي گو

ساله  عنوان توان بهمي را آتش اوبي  هايگونه كاهش و يك

ستم حركت در بازدارنده متغيري سي  سوي به تكاملي اكو

 پايداري براي آتش اهميت دليل دانسااات. به كليماكس

سياري از درازمدت ستم ب سي  تأثير و ]19 [طبيعي هاياكو

 را اكوسيستم كه پايداري منابعي ساير و خاک روي بر آتش

 مديريت  براي تكنيكي عنوان به آن   از]5 [كنندمي كنترل

 علفزارها بقاي و ]27  18[ خوشاخوراک و تازهعلوفۀ  توليد

 و رشد افزايش سوزي باعثآتش .]19  4 [شوداستفاده مي

شت از طريق گياهانعلوفۀ  كيفيت  هايساقه و هااندا  بردا

 جامعۀ سااوزيآتش . شاادت]22  6 [گرددمي گياه مساان

 تأثير تحت را دسااترس قابل مواد غذايي و خاک ميكروبي

 در گياهي هايگونهتوساااعۀ  بر عوامل  دهد. اينمي قرار

 به هاسااوزيآتش .]17 [تأثيرگذارند سااوخته شااده منطقۀ

 طور به بلكه سااوزانند يكسااان مي طور به را عرصااه ندرت

 شااادت از متفاوتي با درجات مناطق از موزاييكي معمول

 را مناسابي شارايط كنند. اين مسائلهمي ايجاد ساوختگي

بت  براي قا مل از برداريو بهره زادآوري ر  در محيطي عوا

 .]8  5  4[ كندمي فراهم گندميان

ست كه بهنتاين  نان داده ا  از معمول طور مطالعات ن

 ايبوته گياهان سااوزيآتش از بعد اهار  و سااال سااو 

جدداً افزايش ندمي م عه]29 [ياب طال نۀ اي در . در م گرد

آتش اثر اسااادآباد همدان به اين نتيجه رسااايدند كه در

 گندميان تراكم و پوشااش درصااد علوفه  توليد سااوزي

 افزايش دارطور معني به لخت خاک درصااد و اندساااله

 يكساله گندميان و هايابوته پوشش درصد و تراكم و يافت

صد و شش در شبرگ پو شت.معني كاهش ال  تنوع دار دا

 و كاهش سوزيآتش از پس اوليۀ هايسال در نيز ايگونه

ني روند مطالعه پاياني هايسال در شتمعني افزاي  دار دا

تدريجي ويژگي .]9[ خاک تغييرات  هاي خاک درهاي 

نه مورد ساااوزي آتش ساااال پس از 3اي در طول مديترا

. اين پژوهناااگران گزارش كردند كه  مطالعه قرار گرفت

شدن بافت آتش موجب شت  سوزي خاک پس از آتش در

سوزي درصد شن افزايش و آتش ۀنتيجدر  كهيطوربهشد 

فرساااايش و يندهاي آفرعلت سااايلت به درصاااد رس و

در . ]13 [ريز خاک كاهش يافت جداسااازي انتخابي ارات

ساااوزي روي مواد آلي  آتش به بررساااي اثراتاي مطالعه

سكاي تركيب و مواد مغذي شمالي پرداختند  خاک در آال

هاي ساااوزي منجر به نابودي افقكه آتش و نتيجه گرفتند

س ۀنتيج شود. همچنينخاک مي سطحي  آماري در ۀمقاي

نان داد كههاي آتشمكان شاهد ن كربن   ميزان سوزي و 

سيم و سيم  كل سفر  پتا سوزي آتشۀ منطقنيتروژن در  ف

ته اساااات ياف  ساااوزي بر برخياثر آتش .]24 [كاهش 
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شادي هرات   شيميايي خاک در جنگل باغ  صيات  صو خ

مورد بررسااي قرار گرفت و نتيجه گرفتند كه  اسااتان يزد

ة ماددرصد كربن   سوزي در اين مناطق باعث افزايشآتش

بر تراكم بان   شاادت آتشبررسااي  .]23 [شاادآلي و ازت 

نان داد كه گ يكاركرد يهابذر خاک گروه  شدتياهان ن

ن جز پهن برگابه ياركردك يهاگروه ياممدر ت يسوزآتش

بان  بذر خاک  ياگونه يبر غنا دارييمعن يرتأث يكسااااله

سوزي نتاين حاصل از بررسي اثر كوتاه مدت آتش .]1 [دارد

نان  ستان مركزي ن شش گياهي در مراتع ا بر تغييرات پو

ندة  يد ده فۀ افزايش پوشاااش  تراكم و تول يان علو ندم گ

سوخته منطقۀ يكساله  فورب يكساله و فورب اندساله در 

 .]20 [باشدنسبت به شاهد مي

شش ضر به معني آگاهي از رفتار پو  گياهي تحقيق حا

رستان دلفان(  لرستان )شمال شرق شه كوهستاني مراتع

منطقه  اين مراتع انجا  گرديد. سااوزيآتش به واكنش در

 دارد. قرار منطقه اهالي و عناير هايدا  اراي تحت اغلب

 داد  رخ1385 سااال در غيرعمدي رطو به كه سااوزيآتش

 هكتار 122 حدود سطح در ايلكه صورت به سوختن موج

 پوشش بر سوزيآتش اثر بررسي مطالعه اين از هدف شد.

 است بوده خاک شيميايي و فيزيكي خصوصيات و گياهي

 و گياهي پوشااش و سااوزيآتش بين ارتباط شااناخت با تا

صيات همچنين صو  در بتوان خاک شيميايي و فيزيكي خ

 همين در  نمود اقدا  مناسااب مديريتي تصااميمات اتخاا

 شپوش كيفي و كمي تغييرات روند بررسي منظور به راستا

 هايداده برداشااات به اقدا   مطالعه  مورد منطقۀ گياهي

 گرديد. 1389 تا 1386 هايسال در نظر مورد

 

 روش شناسي . 2

 مورد مطالعه ۀمنطقمعرفي  .1.2
ساحت تقريبي منطقۀ  هكتار در  122مورد مطالعه با م

ستان دامنه شهر شرق  شمال  شمالي كوه گرين  در  هاي 

فان ) مالي و  34˚ 3' 00"تا  34˚ 2' 30"دل  عرض شااا

طول شاارقي( واقع شااده  48˚ 17' 40"تا  48˚ 16' 15"

شكل  ست ) ستان  (.1ا شمال غرب ا ستان دلفان در  شهر

مطالعه  دمورمنطقۀ بيناااترين ارتفاع . قرار دارد لرساااتان

متر از ساااطح دريا  2220متر  و حداقل ارتفاع آن  2460

ست  مترميلي 490دلفان حدود  ۀساالنمتوسط بارندگي  .ا

  به گرادساااانتيدرجۀ  8/11آن سااااالنۀ ميانگين دماي  و

و حداكثر  8/4آن ساالنۀ طوري كه ميانگين دماي حداقل 

بر اساس سيستم اقليمي باشد. مي گرادسانتيدرجۀ  9/18

و بر  ايدلفان داراي اقليم مديترانه شاااهرساااتان دومارتن

داراي اقليم  شااهرسااتانبندي آمبرژه اين اساااس تقساايم

مورد بررسااي  منطقۀ  .ارتفاعات )ساارد كوهسااتاني( اساات

ستاني منطقه صد  30شيب متوسط حدوداً با اي كوه و در

در  اين منطقه .باشااادميلومي  -بافت خاک آن شاااني

كيلومتري  23فاصلۀ در   نزديكي روستاي اسال  آباد علياء

برداران از واقع شااده و تنها بهرهمركز شااهرسااتان دلفان 

صورت اراي آزاد از هباشند كه بمنطقه دامداران روستا مي

ستفاده مي نان داده كه در كنند. مرتع ا منطقۀ مطالعات ن

ها از نظر تعداد گونه شامل؛ مورد مطالعه بزرگترين خانواده

نه ) كاساااني )Poaceaگرامي   )Asteraceae يان نائ (  نع

(Lamiaceaeشااااب  )( بوBrassicaceaeنه آسااااا (  پروا

(Fabaceae )( و اتريانApiaceae ) و همچنين تيپ غالب

و  Bromus tomentellusهااي منطقاه  شااااامال گوناه

Astragalus adscendens كه تقريباً در   ]21 [باشااادمي

هاي برداري يكسااان اساات و گونههاي نمونهتما  سااايت

  Festuca ovinaگونااۀ شاااااماال  اغلااب هاااهمراه آن

Hordeum bulbosa  وAstragalus gossipinos باشد.مي 

 برداري. روش نمونه2.2
 توسط كه سوزيآتش اثرات بررسي به تحقيق اين در

ساني عامل اي و لكه عمد ريغصورت به 1385 سال در ان

 )توسط اهالي منطقه جهت تفرج( روي داده پرداخته شده

هكتار در  20سااوزي  به وسااعت اساات  مناطق داار آتش

ست. 122سطحي حدود   سوزيآتش هكتار قرار گرفته ا

صل در شد ف  با و صحرايي داد. با پيمايش روي )خرداد( ر

ستفاده نۀ محل هوايي  هايعكس از ا  سوزيهاي آتشنق
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 نقناااۀ توپوگرافي روي بر هاآن محدودة و شاااناساااايي

نخص از آنجا كه عوامل مختلفي نظير توپوگرافي   شد. م

روي پوشش گياهي مناطق بارندگي  دما  اراي دا  و ... بر 

مختلف تأثيرگذار هساااتند بنابراين براي بررساااي اثرات 

شاهد و داار آتش صۀ  سوزي در منطقۀ مورد مطالعه  عر

اي انتخاب شد كه اثر اين عوامل كمتر سوزي به گونهآتش

شود و اختالف بين دو منطقۀ مورد بررسي بينتر ناشي از 

 سوزينطقۀ آتشم نهايت اهار سوزي باشد. درتأثير آتش

سطحي بيش از دو هكتار بودند   شده كه هر كدا  داراي 

اي انتخاب شااادند كه تا حدودي داراي )مناطق به گونه

سايت شدت آتش شند و امكان انتخاب  ساني با سوزي يك

 ها وجود داشاااته باشاااد( برايشااااهد در مجاورت آن

سااوزي  هاي آتشمحل در نزدي  و انتخاب بردارينمونه

گرديد كه در  ساااوزي( تعيينشااااهد )بدون آتشمنطقۀ 

هاي هنت سايت )اهار سايت مجموع در اين بررسي داده

 سوزي و اهار سايت شاهد( مورد مطالعه قرار گرفت.آتش

 

 تیپ گیاهی منطقهنقشۀ و  مورد مطالعه در ایران و استان لرستانمنطقۀ . موقعیت 1شکل 

 

عات ندازه و مطال همۀ  در هاي پوشاااش گياهيگيريا

سال  مناطق سال بعد از آتش 1386از  شروع )ي   سوزي( 

سال  شد 1389شد و تا  شت. تالش   واحدهاي كه ادامه دا

 محيطي عوامل نظر از كه انتخاب شاااوند نحوي به كاري

 محيطي عوامل تأثير تا باشند زيادي داشته تنابه و همگني

 به )ارتفاع از سااطح دريا  شاايب دامنه  جهت شاايب و ...(

 به وجود تغييرات در آتش اثر و نقش فقط و حداقل برسااد

سي شش از بردارينمونهشود.  آمده برر  روش به گياهي پو

ستماتي  صادفي -سي شد. اندازة ت  به توجه با پالت انجا  

و همچنين تيپ  گياهي هايگونه پراكنش و نحوة اندازه نوع 

ستفاده از طرح پايلوت غالب گياهي و گونه شاخص با ا هاي 

 مربع متر دوحداقل   سااطح روش به كه ابتدا انجا  گرفت

عداد و شااااد تعيين ماري به روش نيز هاپالت ت  ]22 [آ

بر همين اساااس تعداد پالت مورد نياز در گرديد.  منااخص
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پالت برآورد گرديد  25هر ساااايت براي اين تحقيق حدوداً 

متري در  50ترانساااكت  اهاربه طوري كه در هر ساااايت 

جهت شاايب و عمود بر شاايب مسااتقر گرديد و سااپس در 

متر مربعي در نظر گرفته  دوپالت  پننامتداد هر ترانسااكت 

درصد پوشش زنده  شامل بررسي مورد فاكتورهايشد. 

شش گراس صد پو ساله  گراس)در ساله  هاي اند  هاي يك

ها(  الشااابرگ  خاک لخت  تراكم و توليد ها و فوربايبوته

نه عد از بوده اسااات. نمو هار  ب خاک در ساااال ا هاي 

سااوزي از ابتدا  وسااط و انتهاي هر ترانسااكت از عمق آتش

سااوزي شاااهد و آتشمنطقۀ متر در هر دو سااانتي 30-0

شد )در مجموع  شت  نگاه برخي  نمونه( و 96بردا در آزماي

آلي  پتاسيم  فسفر  هدايت مادة از خصوصيات خاک شامل؛ 

 الكتريكي و درصد رس  سيلت و شن تعيين شد.

يد  گياهان تحت بررساااي در علوفۀ آماربرداري از تول

سال بعد از آتش ني در  صادف با قطعات آزماي سوزي و م

تا  86هاي ساااال تيرماهزمان رويش حداكثر گياهان در 

ندازه 1389 فت. ا جا  گر به روش قطع و ان يد  گيري تول

ي عوامل مورد بررس ميانگين مقايسۀ توزين انجا  شد. براي

 آماري سطوح در سوزي شاهد و آتشمنطقۀ  در دو

صد 5 و 1 سۀ براي و تي آزمون از  در  هايسال مقاي

يۀ از مختلف  يانس تجز فه و آزمون دانكن ي  وار با طر

 شد. استفاده SPSS18افزار استفاده از نر 

 

 . نتايج3
صل هايداده آماري تجزيۀ نتاين سۀ  از حا مقاي

 در گياهي  الشبرگ  خاک لخت  توليد و تراكم پوشش

 ارائه شده است.( 1)سوزي و شاهد در جدول شرايط آتش

 درصد پوشش تاجيمقايسۀ  .1.3
اندساااله و  گندمياندرصااد پوشااش تاجي مقايسااۀ 

سااوزي ننااان داد كه در سااال اهار  بعد از آتش هافورب

 يانگندمساااوزي باعث افزايش درصاااد تاج پوشاااش آتش

شاااهد شااده اساات منطقۀ نساابت به ا هاندساااله و فورب

(01/0P <)  ساله شش گياهان يك صد پو و تغييري را در در

 سااوزيآتش و شاااهد منطقۀدو  مقايسااه ايجاد نكرد. در

 همۀ در نيز هاهيكسااالو گياهان  هاسااال همۀ در هاايبوته

 داشتند. دارمعني هم اختالف با اهار  سال از غير به هاسال

سااوزي درصااد هاي بعد از آتشبر اساااس نتاين در سااال

ساااوزي كمتر از تحت آتشمنطقۀ ها در ايپوشاااش بوته

ها شاهد بود به طوري كه در سال اهار  پوشش آنمنطقۀ 

درصد بود  16و  11ترتيب بهسوزي و شاهد در مناطق آتش

درصااد  99داري در سااطح احتمال و داراي اختالف معني

 در اندسااااله فقط گندميان همچنين(. > 01/0Pبودند )

شتند اختالف هم با سو  سال سال اهار    ندا گندميان در 

منطقۀ درصد پوشش داراي پوشش بينتري نسبت به  36با 

ها نيز درصد پوشش فورب درصد پوشش( بودند. 27شاهد )

هاي اول  دو  و سااوزي و شاااهد در سااالآتشمنطقۀ در 

دار داشتند و در سال اختالف معني %1و  5اهار  در سطح 

(  1داراي اختالف بودند )جدول  %5 سااو  فقط در سااطح

عالوه بر افزايش درصااد گندميان  سااوزي طوري كه آتشبه

 .(2شكل ) ها گرديدباعث افزايش درصد پوشش فورب

 مقايسه درصد الشبرگ .2.3
نمآتش گيري را در ميزان سوزي در نهايت تغييري ا

شبرگ در منطقۀ آتش شش ال صد پو سبت به در سوزي ن

منطقۀ شاهد در سال اهار  ايجاد نكرد هر اند كه ميزان 

سااوزي در مقايسااه با درصااد پوشااش آن در منطقۀ آتش

يافت ولي منطقۀ شاهد در سال اهار  ي  درصد افزايش 

داري با هم نداشااتند. ولي درصااد پوشااش اختالف معني

سال شبرگ در  سوزي در دو هاي اول و دو  بعد از آتشال

شش گياهي به خوبي منطقۀ آتش سوزي به دليل اينكه پو

مستقر ننده بود نسبت به منطقۀ شاهد كمتر بود و داراي 

 (.> 01/0Pداري بودند )اختالف معني
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 (1389سوزی )سال سوزی در سال چهارم بعد از آتششاهد و دچار آتشعرصۀ پوشش گیاهی دو مقایسۀ . 2شکل 
 

 خاك لخت. مقايسۀ 3.3
خت در  خاک ل تاين ننااااان داد درصااااد  قۀ ن منط

شاااهد منطقۀ هاي اول نساابت به سااوزي در سااالآتش

افزايش اناامگيري داشاات ولي در سااال اهار  درصااد 

درصد رسيد كه نسبت  10شاهد به منطقۀ خاک لخت در 

داري باشد و داراي اختالف معنيشاهد كمتر ميمنطقۀ به 

 (.> 01/0P)هستند 

 درصد تراکممقايسۀ  .4.3
ها و ساااله  فورب هاي انددر اين مطالعه تراكم گراس

سالايبوته سوزي در هاي اول تا اهار  بعد از آتشها در 

سه گرديدشاهد و آتشمنطقۀ دو   .(1)جدول  سوزي مقاي

هاي اند ساله در سال اهار  نتاين ننان داد تراكم گراس

شاااهد افزايش يافت. منطقۀ سااوزي نساابت به بعد از آتش

پايه در متر  41/2شاهد به منطقۀ در  86/1كه از طوريهب

ها تراكم فوربهمچنين  سوزي رسيد.آتشمنطقۀ مربع در 

شااااهد افزايش يافت و داراي اختالف منطقۀ نسااابت به 

(. > 01/0P)درصد بودند  99داري در سطح احتمال معني

اي در سوزي باعث كاهش تراكم گياهان بوتهاز طرفي آتش

 گرديد.شاهد منطقۀ سوزي نسبت به داار آتشمنطقۀ 

 مقايسۀ تولید علوفه .5.3
صل از جدول ) سوزي (  در منطقۀ آتش2طبق نتاين حا

سوزي تما  پارامترهاي مورد بررسي از سال اول بعد از آتش

ها نسبت به تا سال اهار  داراي تغيير هستند و اختالف آن

هاي پاياني در سال (.> 01/0P)باشد دار ميسال قبل معني

تحقيق ميزان علوفۀ توليدي منطقه تحت تأثير نسااابت به 

تاين   به ن با توجه  ته اسااات.  ياف هد افزايش  منطقۀ شاااا

ساااوزي در نهايت باعث افزايش مقدار توليد در منطقۀ آتش

شد  به سي  سال اهار  مورد برر طوري كه مقدار توليد در 

كيلوگر   8/334سوزي در منطقۀ تحت تأثير  به بعد از آتش

شاهد مقدار  سال در منطقۀ  سيد كه در همين  در هكتار ر

يد  كه داراي اختالف  5/285تول تار بود  كيلوگر  در هك

 (.> 01/0P)باشد سوزي ميداري با منطقۀ آتشمعني

 مقايسۀ خصوصیات خاك .6.3

  نيتروژن  درصد مادة آلينتاين اين بررسي ننان داد كه 

و شاهد  سوزيآتشۀ در منطقفسفر  پتاسيم و درصد شن 

مال معنيداراي اختالف  درصااااد  99دار در ساااطح احت

(01/0P<مي ) ند. همچنين در دو منطقۀ شااااهد و باشااا

سوزي هدايت الكتريكي و درصد رس در سطح احتمال آتش

باشااند داري مي( داراي اختالف معني>05/0Pدرصااد ) 95

سااوزي درصااد با توجه به نتاين در منطقۀ آتش(. 3)جدول 

و  هدايت الكتريكينيتروژن  فسااافر  پتاسااايم  مادة آلي  

باشد و درصد رس در بينتر از منطقۀ شاهد مي درصد شن

باشد.سوزي ميمنطقۀ شاهد بينتر از منطقۀ آتش

 سوزیدچار آتش ۀمنطق شاهد ۀمنطق
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 شده سوزیآتش و شاهد منطقۀ دو در بررسی مورد یهایژگیو مقایسۀ آماری نتایج .1جدول 

-سطح معني

 داري

درجه 

 آزادي
 tمقدار 

 سوزيآتش

 (ميانگين ±انحراف معيار)

 شاهد

 (ميانگين ±انحراف معيار)

 سال 

 سوزي()بعد از آتش
 پارامتر

**000/0 6 560/25 01/0±12 28/1±26 1 

درصد پوشش تاجي 
 اند سالهگرامينۀ 

**000/0 6 301/43 58/1±18 87/1±28 2 
ns000/1 6 000/0 98/1±28 01/2±28 3 

**000/0 6 728/12- 87/2±36 57/2±27 4 

**000/0 6 321/17 01/0±1 01/0±3 1 

درصد پوشش تاجي 
 يكسالهگرامينۀ 

**000/0 6 909/21 01/0±1 12/0±5 2 

**002/0 6 477/5 07/0±2 09/0±3 3 
ns000/1 6 000/0 03/0±3 02/0±3 4 

**000/0 6 23/61 10/0±4 56/1±14 1 

 هاايدرصد پوشش بوته
**000/0 6 500/23 24/0±6 20/1±15 2 

**000/0 6 852/14 01/1±10 24/2±15 3 

**000/0 6 056/13 15/1±11 87/1±16 4 

**000/0 6 111/27 04/0±3 54/1±10 1 

 هافوربدرصد پوشنش 
*028/0 6 887/2 14/1±7 41/1±8 2 

**000/0 6 651/21- 41/1±14 98/0±9 3 

**000/0 6 355/35- 41/2±15 02/1±10 4 

**000/0 6 981/25 08/0±3 21/1±12 1 

 درصد پوشش الشبرگ
**000/0 6 607/10 07/0±7 87/0±10 2 
ns000/1 6 000/0 98/0±12 13/1±12 3 

ns 074/0 6 165/2- 01/1±12 87/0±11 4 

**000/0 6 621/58- 41/4±63 54/2±21 1 

 درصد پوشش خاک لخت
**000/0 6 000/45- 25/3±47 87/1±20 2 

*034/0 6 735/2- 74/2±20 75/1±19 3 

**000/0 6 857/34 49/1±10 02/2±19 4 

**000/0 6 782/82 74/8±25/180 47/10±25/284 1 

 توليد علوفه 
 )كيلوگر  در هكتار(

**000/0 6 931/86 82/8±50/230 85/8±50/293 2 

**000/0 6 39/35 54/12±50/322 47/10±50/291 3 

**000/0 6 19/55- 01/10±50/334 78/11±50/285 4 

**000/0 6 54/29 01/0±38/0 01/0±75/1 1 

گرامينه 
 اند ساله

 تراكم 
)پايه در 

 مترمربع(

**000/0 6 87/55 04/0±79/0 02/0±86/1 2 

**000/0 6 02/4- 05/0±23/1 07/0±84/1 3 

**000/0 6 12/30- 09/0±41/2 10/0±86/1 4 

**000/0 6 43/52 01/0±12/0 02/0±83/0 1 

 فورب
**000/0 6 78/58 02/0±31/0 03/0±79/0 2 

ns092/0 6 00/2- 03/0±82/0 03/0±8/0 3 

**000/0 6 023/11- 03/0±94/0 04/0±85/0 4 

*013/0 6 46/3 01/0±2/0 01/0±3/0 1 

 هاايبوته
**001/0 6 547/6 02/0±22/0 01/0±32/0 2 

**000/0 6 573/8 02/0±25/0 02/0±32/0 3 

**000/0 6 971/6 01/0±27/0 02/0±36/0 4 
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 1سوزیهای اول تا چهارم بعد از آتشسوزی در سالها در منطقۀ آتش. مقایسۀ میانگین2جدول

 (ميانگين ±انحراف معيار سوزي  )هاي بعد از آتشسال پارامتر
 Fمقدار 

سوزي تغييرات منطقۀ آتش

نسبت به شاهد در سال 

 4 3 2 1  سوزياهار  بعد از آتش

درصد 

 پوشش

 +  درصد0d12 58/±1c18 98/±1b28 87/±2a36 **50/96 9±/01 گراس اند ساله

 درصد  0c1 01/±0c1 70/±0b2 30/±0a3 **54/12 0±/01 گراس يكساله

 +  درصد0d3 14/±1c7 41/±1b14 41/±2a15 **73/47 5±/04 فورب

 درصد  -0d4 24/±0c6 01/±1b10 15/±1a11 **42/24 5±/10 بوته

 +   درصد0c3 07/±0b7 98/±0a12 01/±1a12 **92/14 1±/08 الشبرگ

 درصد  -4a63 25/±3b47 74/±2c20 49/±1d10 **05/70 9±/41 خاک لخت

 تراكم 
)پايه در 

 متر مربع(

 در متر مربع يهپا+  0d38/0 40/±0c79/0 50/±0b23/1 90/±0a41/2 **19/49 55/0±/01 گراس اند ساله

 در متر مربع يهپا+ 0d12/0 02/±0c31/0 03/±0b82/0 03/±0a94/0 **22/33 09/0±/01 فورب

 در متر مربع يهپا -0a2/0 02/±0b22/0 02/±0c25/0 01/±0d27/0 **25 09/0±/01 بوته

 )كيلوگر  در هكتار(+ 8a25/180 82/±8b5/230 54/±12c24/322 01/±10d8/334 **02/48 16/53±/74 توليد )كيلوگر  در هكتار(

 باشد.درصد مي 5دار بر اساس آزمون دانكن در سطح حروف منابه در ي  سطح بيانگر عد  اختالف معني. 1

 

 سوزیشاهد و آتش ۀهای خاك در منطقویژگی ۀمقایس. 3جدول 

 خصوصيات
  سوزيآتشمنطقۀ  منطقۀ شاهد

 tمقدار  ميانگين ±انحراف معيار ميانگين ±انحراف معيار

pH 005/0±14/7 006/0±85/7 *40/2- 

 53/4** 81/0±004/0 57/0±070/0 مادة آلي )%(

 -34/4** 14/0±005/0 09/0±006/0 نيتروژن )%(

 013/0±24/2 019/0±63/3 **87/4 (ppmفسفر )

 280/3±57/141 506/3±01/170 **20/5 (ppmپتاسيم )

 -02/0±46/0 03/0±53/0 **14/4 (Ds/m) يكيالكتر يتهدا

 -72/2* 03/15±024/1 80/17±208/1 رس )%(

 ns11/1 40/26±007/1 86/26±004/1 سيلت )%(

 18/3** 57/58±098/2 34/55±479/0 شن )%(

 

 يریگجهینتبحث و . 4
 مطالعه مورد منطقۀ در تحقيق اين نتاين اسااااس بر

)از  هاستگراس با   غلبهسوزي(شاهد و داار آتشعرصۀ )

ها و و فوربظ هر دو عامل درصاااد پوشاااش و تراكم( لحا

سالهگونۀ ها به عنوان ايبوته ها نيز همراه وجود دارند و يك

تجزيه و . دهندرا به خود اختصااااص مي يزيناادرصاااد 

شااااهد با منطقۀ كه  دهدمي ها نناااانتحليل آماري داد

 نيز اختالف سوزيآتش هايسال بين و سوزيآتش منطقۀ

كه در  وجود دارمعني حالي  قۀدارد  در  هد منط  شااااا

 اختالف هم با از عوامل ي  هر نظر از مختلف هايسااال
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شتند  اين داريمعني سئله ندا نان م  عوامل كه دهدمي ن

 عالوه ... كهو  هوايي و آب عوامل دا   اراي مانند ديگري

 دورة اين در .تأثيرگذارند گياهي پوشش بر سوزيآتش بر

سي شتند عوامل بر دارمعني تأثير برر  اختالف و وجود ندا

 اين از ي  هر شاهد در و سوزيآتشمنطقۀ  بين دارمعني

 است. مربوط آتش عامل به فقط عوامل

نان داد كه در  سال اول آتشمنطقۀ نتاين ن سوزي در 

هاي اند ساله در مقايسه با ساير سوزي گراسآتشبعد از 

شش صاص پو شش را به خود اخت صد پو نترين در ها بي

منطقۀ هاي اند ساااله در دادند. درصااد پوشااش گراس

سال اول بعد از آتشآتش شده از  سوزي تا پايان سوزي 

دورة مطالعه رو به افزايش بود به طوري كه در پايان دورة 

درصااد افزايش يافت   9شاااهد  منطقۀمطالعه  نساابت به 

دليل اصااالي ماندگاري و افزايش گندميان اند سااااله به 

 از ناشي كه است مربوط سوزيها در برابر آتشمقاومت آن

شد جوانۀ گرفتن قرار ست زمين زير يا سطح در هاآن ر   ا

  اي بوته و اوبي گياهان كاهش  با ي ساااوزآتشاز طرفي 
جذب  براي علفي گياهان با رقابت در  را هاآن قابليت توانايي و

بت  نور  ن  و  دهدمي كاهش خاک غذايي مواد و رطو  ۀزمي

ساعدي . كندمي  فراهم  گندميان گسترش و رشد براي  را م

مطابقت دارد. درصااد  ]25  19  9 [هاياين نتاين با يافته

سال اول بعد از آتشپوشش گراس سوزي هاي يكساله در 

سه با  صد كاهش يافته  70شاهد حدود منطقۀ در مقاي در

آتش و شااوندمي تكثير بذر طريق از فقط هاآنزيرا بود. 

صل در سوزي شد ف ست  شده انجا  ر  از قبل بنابراين ا

سند بذر توليد به اينكه  ايعمده بخش و اندرفته بين از بر

 اند رفته بين از سااوزيآتش در نيز قبل هايسااال بذر از

يكساله پوشش درصد سوزيآتش از سال بعد 2بنابراين تا 

 محققان از برخي نتاين با كه يابدمي كاهش شاادت به ها

و به طور كلي هر اند كه درصاااد  ]25  9 [دارد مطابقت

شش گراس شت ولي پو شدي دا ساله روند رو به ر هاي يك

 .شاهد تفاوتي نداشتمنطقۀ در پايان دوره  نسبت به 

شش صد پو  اگراه سوزيآتش منطقۀ در هاايبوته در

ني روند مطالعهدورة  تا انتهاي ابتدا از شت  افزاي  در اما دا

 در كه يطور به بود  كمتر شاااهد منطقۀ از هاسااالهمۀ 

سبت مطالعه  دورة طي صد 5 شاهد منطقۀ به ن كاهش  در

شت ست به نيز دوره انتهاي در و دا صد نتوان شش در  پو

 محققان نتاين با هايافته برگردد  اين سااوزيآتش از قبل

 رشدجوانۀ  كه هاايبوته در مطابقت دارد. ]9  7  4 [ديگر

 بينااتر آتش مقابل در اساات زمين سااطح از ها باالترآن

حرارت  و شدت بر نيز ساقه بودن اوبي و بينندآسيب مي

بينتر  را هاآن پذيريآسيب و افزايدمي هاآن شدن سوخته

 .كندمي

شش فورب صد پو سال آتشمنطقۀ ها در در سوزي از 

اول تا پايان دوره در حال افزايش بود به طوري كه در سال 

درصااد افزايش يافت و  5شاااهد منطقۀ اهار  نساابت به 

هاي اند ساااله بينااترين درصااد توانساات بعد از گراس

 ساوزي به خود اختصااص دهد.آتشمنطقۀ پوشاش را در 

تواند به علت ميها دليل افزايش درصاااد پوشاااش فورب

ست خواب اين گونهافزايش  ها در اثر حرارت و دود به شك

سته و جنين(  ساختار فيزيكي بذر )پو دليل تأثيري كه بر 

شد. اين نتاين با مي ساير محققان مطابقت يافتۀ گذارند  با

 .]1 [دارد

سااوزي  درصااد نتاين اين تحقيق ننااان داد كه آتش

شدت كاهش مي شبرگ را ابتدا به  دهد به طوري كه در ال

سبت به اول بعد از آتشسال   75شاهد منطقۀ سوزي  ن

درصد كاهش يافت اما به تدرين روند افزايني پيدا كرد به 

سااوزي  نساابت به طوري كه در سااال اهار  بعد از آتش

شبرگشاهد افزايش يافت. منطقۀ   منبع ي  عنوان به ال

كند  مي عمل هااكوساايسااتم مغذي در و آلي مواد اخيرة

شبرگ  افزايش عامل ترينمهم صد و بهبود ال  افزايش در

اساات  كه اين نتاين با  گندميان توليد و تراكم پوشااش 

 مطابقت دارد. ]9 [هاييافته

 به داد  افزايش به شاادت را لخت سااوزي خاکآتش

 منطقۀ به نسبت سوزيآتش از پس سال اول در كه يطور

نتر 3شاهد   نتاين به نيز محققان از شد. تعدادي برابر بي

به رسااايدند خت در ]9  6  5 [مناااا ما ميزان خاک ل . ا

سااوزي كاهش يافت  به آتشمنطقۀ هاي بعدي  در سااال
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سوزي نسبت آتشمنطقۀ اي كه درصد خاک لخت در گونه

سال اهار  بعد از آتشمنطقۀ به  سوزي  حدود شاهد در 

درصاااد كاهش يافت. كاهش درصاااد خاک لخت  به  50

ياهي و الشااابرگ در  يل افزايش پوشاااش گ قۀ دل منط

 باشد.سوزي شده ميآتش

 برگان و پهن گندميان به مربوط بينتر كه علوفه توليد

 شاادت سااوزي بهآتش از پس اول سااال در اساات علفي

ت كه اين نتيجه با نتاين محققان ديگر مطابق يافت كاهش

ني روند با   ولي]7 [دارد شت از كه افزاي  به سو  سال دا

نتر بعد  آخر سال كه درنحوي به شد  شاهدمنطقۀ  از بي

محققان  داد. برخي نناااان كيلوگر  در هكتار افزايش 53

افزايش  . داليل]30  9   7 [رساايدند منااابه نتاين به نيز

 اندساله را گندميان تراكم و پوشش درصد و علوفه توليد

 كرد: بيان زير صورتبه كلي طوربه توانيم

اثر آتش در گياهي پوشااش و الشاابرگ كاهش با -1

شيد تابش لخت  خاک سطح افزايش و سوزي  به نور خور

 افزايش. شااودمي بينااتر آن سااطح تنااعنااعات و خاک

 هايتحري  فعاليت و برانگيختن موجب محيط حرارت

 معدنيتبديل به مواد آلي  مواد بنابراين شود مي بيولوژي 

ساقه بينتر گياه دسترس قابل غذايي مواد وشده   دهيو 

 شود.مي ترعيسر گياهان توليد و رشد و گندميان مجدد

 در شده جمع الشبرگ مصرف و شدن سوخته با -2

 كاهش خاک به باران آب رسااايدن موانع ساااطح خاک 

 .يابدمي

شبرگ در شده اخيره غذايي مواد كردن آزاد -3 و  ال

سيب طريق از گياهي هايبافت ستر تر غني باعث كه خاك

 گياهان قرار رشد و مصرف اختيار در و شده خاک سازي

يد فوق مورد داليل گيرد.مي  قرار نيز محققان اغلب تأي

 .]25  18  9  7  6  5 [است گرفته

سوزي آتشمنطقۀ آلي در مادة با توجه به نتاين  درصد 

پس از  افزايش كربن آليشااااهد بود. منطقۀ بيناااتر از 

يل افزايشساااوزي ميآتش به دل ند  يد و  توا  ةتوديزتول

شااده و در نتيجه افزايش  سااوزيگياهان در مناطق آتش

نتيجه توليد مواد آلي زياد باشاااد.  و در هاآنالشاااريزي 

 شاااوند و در نتيجهها از بافت گياه آزاد ميكاتيون همچنين

حاصااالخيزي و  عث افزايش  ند. مي خاکآلي  ةمادبا گرد

ندهمچنين افزايش كربن آلي مي يل كاهش ميزان  توا به دل

هاي بيولوژيكي از طريق كاهش فعاليت معدني شدن به خاطر

سي در اثر ۀتجزي كاهش سي و غيرهومو سوختن   مواد هومو

 ۀتجزياتصاااال كربن آلي با مواد معدني و حفادت در مقابل 

شيميايي همانند شكل مواد تركيبات كربني معطر   بيو تغيير 

 مواد بسااايار پايدار از نظر كاهش اكسااايژن و كربن آلي به

يل يد زنجيرهآلك باشااادها و تول تاه   .]10 [هاي كربني كو

بن  كر يش  فزا ين ا ن چ م علاات توانااديمه ليااد  بااه  تو

يدروكربن تالينه ند نف مان يد  هاي معطر  يل و تول بنزونيتر

كالي غيرمحلول بات آل يد مواد  تركي آبگريز در به عالوه تول

نظير  ازت كنندهتيتثبهاي حضور مجدد گونه سطح خاک و

 در Onobrychis gaubaeو  Medicago rugosa هايگونه

شدمناطق آتش شده با سوزي را اثرات آتش .]11 [سوزي 

كه در اثر آليمادة  بر ند  يافت ند و در عه كرد طال  خاک م

خاک افزايش معنيآتش تهساااوزي مواد آلي  ياف   داري 

 .]2[ است

در طول اهار سااال نتاين اين پژوهش ننااان داد كه 

شده طور معنيبه نيتروژنميزان  سوخته  داري در مناطق 

ميزان نيتراتي   كه اين به دليل آن اساات كه افزايش يافت

دسترس  سوزي با افزايش اسيديته و درشدن پس از آتش

يدا مي ندبودن آمونيم در اكوسااايساااتم افزايش پ اثر  .ك

بر برخي خصوصيات شيميايي خاک در جنگل سوزي آتش

ستان يزد شادي هرات  ا سي قرار دادند و  باغ  را مورد برر

داري در مناطق طور معنيميزان ازت به كهنتيجه گرفتند 

 .]23 [ه استسوخته شده افزايش يافت
نان داد كه ميزان سفر  نتاين همچنين ن سيم ف به و پتا

 .افزايش يافتداري در مناطق ساااوخته شاااده طور معني

دليل تبديل فسفر تواند بهافزايش مقدار فسفر در خاک مي

سوزي آلي خاک به فسفر قابل جذب باشد كه در اثر آتش

كه  نديز نناااان دادمحققان ديگري ن .]8 [شاااودانجا  مي

نتر ويژگيآتش سطحي سوزي بر بي شيميايي خاک  هاي 

بل از جمله افزايش قا ته  فسااافر  يدي جذب  هدايت اسااا
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بلال قا تاسااايم  هاي ساااوزيجذب در آتشكتريكي و پ

 .]15 [هاي بلوط مريوان مؤثر بودجنگل
خاک آتش يت الكتريكي  هدا عث افزايش  با ساااوزي 

 دليل افزايش هدايتشااااهد گرديد. منطقۀ نسااابت به 

 سااوختن مواد توان به دليلالكتريكي را در اين مناطق مي

مرتعي و  حاصل از گياهان آلي حاصل از الشبرگ و بقاياي

 شود كه اين بهكاتيون بازي خاک مي در نتيجه آزاد شدن

 هايسااابب افزايش مقدار واكنش خاک  كاتيون خود ۀنوب

ه افزايش مقدار اسيديت. شودمحلول و هدايت الكتريكي مي

ش ساااوزي باشاااد  زيرا با افزايآتش تواند يكي از فوايدمي

 بهاي اساايدي  قابليت جذبه ويژه در خاک واكنش خاک

. افزايش ]15 [كندعناصر ضروري در خاک افزايش پيدا مي

به  گرادسانتيدرجۀ  300ميزان هدايت الكتريكي تا دماي 

ي هاي بازي در اثر سوختن مواد آلدليل آزاد شدن كاتيون

 .]26 [باشدمي

ساااوزي باعث افزايش همچنين با توجه به نتاين  آتش

ست.  شده ا صد رس  شن و كاهش در صد  به  با توجهدر

سوزي درصد پوشش هاي ابتدايي بعد از آتشاينكه در سال

خاک لخت به دليل از بين رفتن پوشاااش گياهي افزايش 

شن مي صد  صد رس و افزايش در يابد بنابراين كاهش در

تواند به دليل آبنااويي و فرسااايش بينااتر در مناطق مي

تدايي بعد از ساااوزي شاااده در ساااالداار آتش هاي اب

يير در بافت خاک در نتيجه تغمچنين سوزي باشد. هآتش

نتيجه  تواند به دليل سوختن مواد آلي و درسوزي ميآتش

رفتن خاصاايت  بين تغيير در ساااختمان خاک به دليل از

مناهده كردند كه پس از محققان . اسبندگي خاک باشد

 جودو تر شد كه علت آن بهسوزي بافت خاک درشتآتش

اجزاء رس و سيلت در  شن از ةانداز آمدن ارات درشت به

علت كاهش رس  افزون بر آن  .]17 [باشااداثر حرارت مي

 1توان ناشااي از دهيدراته شاادنمي سااوزي رابر اثر آتش

 .]16 [ها در دماي باال دانسترس

اهار سال طي  سوزيآتش تحقيق  اين نتاين اساس بر

 و ايبوته كاهش گياهان باهاي متوالي لسااااپايش در 

ساله افزايش توليد علوفه  ها  افزايشفورب و گندميان اند

صيات خاک مادة )نظير افزايش  و در نتيجه تغييرات خصو

 اكوسيستم در مثبتي تأثير آلي  نيتروژن  فسفر و پتاسيم(

سوزي از طرفي بايد توجه نمود كه آتش داشته است. مرتع

صد خاک لخت pHبا افزايش  شن و همچنين در صد    در

خاک  يفيتبر كسوزي( ابتدايي بعد از آتشهاي  در )سال

خاک  يفيتاثرگذار بوده و سااابب تنزل ك يمرتع ياراضااا

سال ودش شش گياهي اين ولي در  ستقرار پو هاي بعد با ا

 تركيب در همچنين ساااوزيآتشكند. اثر تقليل پيدا مي

 يطور به اساات  كرده برقرار نساابي منطقه تعادل گياهي

ند در كه يت ساااوزي آتش از پس ساااال اول ا  جمع

 مرتعي خوشاااخوراک گياهان كاهش و اوبي يهاگونه

 نيز منطقه بودن اين كوهسااتاني بر عالوه يافت. افزايش

 رطوبت  ساانگين  وجود اراي مناساابي )عد  شاارايط

 پوشش گياهي بهبود را براي مناسب و ...( خاک بارندگي 

 است. كرده فراهم سوزيآتش از پس
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