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چکیده
آتش میتواند طیف گستردهای از خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی ،کانیشناسی و زیستی خاک را بسته به شدت خود تغییر دهد .هدد از اناداا اید
پژوهش ،بررسی و مقایسه اثر آتش بر ویژگیهای شیمیایی خاک جنگلی در موقعیتهای متفاوت در زیر گونه درخت بلوط ایرانی (بدرودار (Quercus .
 brantii Lindlدر شهرستان مریوان بود .برای انااا ای تحقیق ،دامنهای که در مرداد ماه سال  1396آتشسوزی رخ داده بود ،انتخاب شدد .سد
ترانسکتی بر روی خطوط تراز به طول  250متر پیاده شد و در فواصل  30متری نزدیکتری درخت برودار انتخاب شد و در نهایدت دو نمونده خداک در
عمق  0-5سانتیمتری و در دو فاصله نزدیک تنه ( 50سانتیمتری و مرز تاج برداشت شد .در مااورت ای دامنه؛ منطقده شداهد انتخداب و بده همدی
ترتیب عمل شد .در نهایت  32نمونه خاک سوخته و نسوخته ،برداشت و پ از انتقال به آزمایشگاه برخی ویژگیهای شیمیایی شدامل کدرب  ،نیتدرو ن،
فسفر ،کلسیم ،منیزیم ،پتاسیم تبادلی pH ،و  ECاندازهگیری شد .نتایج نشان داد که با افزایش فاصله از تنه درخت ،مقدار کرب و نیترو ن خاک افزایش
یافت .فسفر ،کلسیم ،منیزیم و پتاسیم با حرکت به سمت مرز تاج درختان کاهش معنیداری داشتند pH .و هدایت الکتریکی نیز با افزایش فاصله از تنده
درختان کاهش معنیداری داشتند .به طور کلی میتوان گفت با حرکت از موقعیت نزدیک تنه به طر مرز تاج خصوصیات خاک سدوخته متفداوت بدوده
است که به دلیل تفاوت در مقدار مواد قابل اشتعال تامعیافته ،احتماال شدت آتش کمتر شده و در نتیاه اثرات متفاوتی بر خاک گذاشته است.
واژههای کلیدی :تاج درخت ،جنگل بلوط زاگرس شمالی ،خاک جنگل ،شدت آتش

مقدمه

1

جنگلها نقش حیاتی در تداوا جوامع انسانی به ویژه در ایران که
یکی از کشورهای خشک جهان است ،ایفا میکنند ( 16و آتش یکدی
از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد ای اکوسیستمها است ( . 6آتشسدوزی
گیاهان از ابتدای تشدکیل حیدات ،فراینددی طبیعدی بدوده اسدت ،بده
طوریکه از اواخر دوره سیلوری  ،زمانی که گیاهان آوندی برای اولی
بار به وجود آمدند ،وجود داشته است ( . 38در کشور ایران هم سداالنه
صدها آتشسوزی در جنگلها و مراتع اتفاق میافتد و باعث سوزاندن
هزاران هکتار میشود ( 5و  . 16به طدور کلدی دو ندوت آتدشسدوزی
تاویزی و طبیعی در جنگل وجود دارد .آتشسوزی تادویزی ،شدامل
سوزاندن مواد انباشته شدده در سدطج جنگدل اسدت کده یدک اقدداا
استاندارد برای کاهش میزان مواد قابدل اشدتعال و بدا هدد کداهش
شدت آتش ،تسهیل جوانهزنی و رشد گونههای جنگلی میباشدد (. 42
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اما در مقابل آتشسوزی کنترل شده ،آتشسوزی طبیعی وجود دارد که
در حضور مواد قابل اشتعال فراوان اتفاق میافتد و معموال شدید است
( . 33آتش میتواند به عنوان یک عامل مهم بر خاک اثر گذاشته و از
طریق گرما و تولید خاکستر تغییراتی را بر خاک اعمدال کندد ( 9و . 7
تحقیقات نشان داده است کده آتدش مدیتواندد طیدف گسدتردهای از
خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی ،کانیشناسی و زیستی خاک را بسته به
شدت خود تغییر دهد ( . 9آتدش از یدک طدر  ،یدک عامدل زیسدت
محیطی فعال است که قادر به تامع مواد مغذی در خاک اسدت (، 39
اما از سوی دیگر ،میتواند به عنوان یک دلیدل اولیده بدرای تخریدب
خاک به دلیل از دست دادن مواد مغذی از طریدق تبخیدر ،آبشدویی و
فرسایش به ویژه در آتشسوزیهای شدید در نظر گرفتده شدود (. 28
تأثیر آتشسوزی بر خاک به عواملی همچون نوت خاک ،زمدان آتدش
سوزی ،اکوسیستم و گوندههدای سدوخته شدده ،شددت آتدشسدوزی،
توپوگرافی منطقه و شرایط آب و هوایی در طدی آتدش و پد از آن،
بستگی دارد ( 8 ،7و  . 29حسینی و حسینی ( 17پ از بررسی تداثیر
زمان وقوت آتش بر مشخصههای خاک در فواصل زمانی مختلدف ،بده
ای نتیاه رسیدند که تأثیر آتش بر خواص شدیمیایی خداک در اولدی
سال پ از آتشسوزی بیشتر از دو و سه سال پ از آن بدود .آتدش
می تواند بر از دسدت دادن یدا کداهش مداده آلدی ،کداهش تخلخدل و
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افزایش  pHخاک اثرگذار باشد ( . 10آلکانیز و همکاران ( 2دریافتندد
که مقدار  pHو  ECخاک پ از آتشسدوزی بده طدور شدمگیدری
افزایش یافت .آتشسوزی با شدت پایی مدیتواندد مقددار مداده آلدی،
نیترو ن کل و کاتیونهای قابل تبادل را افدزایش دهدد ،در حدالیکده
شدت آتشسوزی باال موجب از بی رفدت کامدل مداده آلدی شدده و
نیترو ن را نیز به طور قابل توجهی کداهش مدیدهدد و اساسدا مقددار
کاتیونهای تبادلی را افزایش میدهد ( 7 ،6و  . 31به طوریکه نظری
و همکاران ( 27در بررسی اثر شدت آتش بر خاک جنگلدی دریافتندد
که بیشتری و کمتری مقدار کرب و نیترو ن بده ترتیدب مربدوط بده
دماهای  150و  490درجه سانتیگراد بود .میزان خسارت وارد شده بدا
توجه به شدت و مدت آتشسوزی ،میزان اشتعالپدذیری مدواد ،محدل
آتشسوزی ،نوت خاک و محتدوای مدواد معددنی ،اقلدیم و توپدوگرافی
منطقه متفاوت است ( 24و  . 43بلوط ایرانی ،گونه اصدلی درختدی در
جنگلهای زاگرس است که در بیشتر جاها به شکل رویشی شداخهزاد
مشاهده میشود ( 36به طدوری کده هدر درخدت دارای جسدتهدای
زیادی است .درون جستگروهها و نزدیک تنه درختان به دلیل انباشت
الشبرگها و شاخهها ،مواد قابدل اشدتعال بیشدتری وجدود دارد (، 12
بنابرای هر ه آتش از سمت نزدیک تنه درختان به سدمت مدرز تداج
پیش میرود با کاهش تراکم ماده سوختنی ،شدت و مدت آتشسوزی
هم کمتر شده و در نتیاه اثری که خاک از آتش مدیپدذیرد ،متفداوت

است ( . 31در ای راستا حسدینی و همکداران ( 18در مطالعدهای بدر
روی ویژگیهای خاکستر دریافتند که با فاصله از تنه درختان ،از شدت
آتش کم شده و ویژگیهای خاکستر در موقعیتهای مختلف ،متفاوت
بود ( . 18آتشسوزی در جنگلهای زاگرس که به عندوان مهدمتدری
رویشگاه بلوط در ایران به شمار میرود ،بسیار شایع است ،به طوریکه
طبق آمارهای موجود در اداره کدل مندابع طبیعدی اسدتان کردسدتان،
آتشسوزی یکی از مهمتری عوامل تهدیدکننده و تخریب جنگلهای
عرصه زاگرس محسوب میشود ( . 27از آن جا که اید جنگدلهدا از
لحاظ تاج پوشش ،تنک و دارای تاج باز هستند ،ندوت آتدشسدوزی در
آنها سطحی میباشد ،اما ناهمگونی مواد قابل اشتعال در کف جنگدل
میتواند منار به آتشسوزی با شدتهای متفاوت شود ( . 32با توجده
به اهمیت جنگلهای زاگرس از لحداظ حفدم مندابع آب و خداک و از
طرفی هم آتشسوزیهای متوالی که هر ساله در ای جنگلها اتفداق
میافتد ،جهت حفم ای اکوسیستم ،شناخت کامل آن و اثدرات آتدش
بر ای اکوسیستم ضروری میباشد .بنابرای هد از انااا ای تحقیق
بررسی و مقایسه اثر آتشسوزی بر برخی ویژگیهای شیمیایی خداک
در دو موقعیت نزدیک تنه و مرز تاج در زیر گونه درختی بروداریا بلوط
ایرانی ( Quercus brantii Lindl.بود.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در کشور و استان کردستان
Figure 1- Geographical location of the study area in the Kurdistan province, Iran
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه ،جنگلهای روستای مرانده در  15کیلدومتری
شهرستان مریوان واقع در استان کردستان بود .اید منطقده در طدول
جغرافیایی ” 46° 03´ 8و عرض جغرافیایی ” 35° 35´ 24و با ارتفات
 1591متر از سدطج دریدا واقدع شدده اسدت .میدانگی بارنددگی 804
میلیمتر و رطوبت نسبی  51درصد میباشد .پوشش غالدب منطقده از
سه گونه بلوط ایرانی (برودار  ،مازودار ()Quercusinfectoria Oliv.
و ویول ( )Quercus libani Oliv.تشدکیل شدده اسدت .همچندی
شکل رویشی ای جنگل اکثرا شاخهزاد بدود و گوندههدای بداداا تلد ،
گالبی وحشی ،کیکم ،زالزالک و آلبالوی وحشی به صورت گونه همراه
وجود دارند (. 3
روش نمونهبرداری و اندازهگیری ويژگیهای خاک

منطقه مورد مطالعه در مرداد ماه سدال  1396د دار آتدشسدوزی
شدید شده بود .پ از بازدید از منطقده سدوخته و شداهد ،در منطقده
سوخته و بر روی خطوط تراز ،ترانسکتی به طول  250متر پیداده و در
فواصل  30متری در زیر نزدیک تری درخت برودار ،دو نمونده خداک
در دو فاصله نزدیک تنه ( 50سانتیمتری و مدرز تداج در عمدق 0-5
سانتیمتر ،حدود یک هفته پ از رخداد آتش ،برداشت شد .در مدورد
منطقه شاهد نیز  8پایه درخت برودار در مااور منطقه سدوخته کده از
لحاظ شرایط توپوگرافی ،مواد مدادری ،پوشدش گیداهی و درختدی بدا
منطقه سوخته مشابه بودند ،انتخاب و در زیر هر پایه درخت یک نمونه
در نزدیک تنه و یک نمونده در مدرز تداج در عمدق  0-5سدانتیمتدر،
همزمان با منطقه سوخته برداشت شد .بنابرای در مامدوت  16نمونده
خاک سوخته و  16نمونه خاک نسوخته برداشت شد .نمونههای خداک
پ از برداشت از از الک  2میلیمتری گذراندده شددند و خصوصدیات
شیمیایی شامل کرب آلی به روش والکی و بالک ،نیتدرو ن کدل بده
روش کالدال با استفاده از دستگاه اتوکالتیک و فسفر قابل جذب بده
روش اولس و با استفاده از دستگاه اس کتروفتومتر اندازهگیدری شددند
( . 19همچنی کلسیم ،منیزیم و پتاسیم قابل دسترس به روش استات
آمونیددوا ( 40و بددا اسددتفاده از دسددتگاه فلددیمفتددومتر pH ،و هدددایت
الکتریکی در آب مقطر و با نسبت  1به  2/5و بده روش پتانسدیومتری
( 41اندازهگیری شدند.
تجزيه و تحلیل دادهها

دادهها با استفاده از نراافزارهای  SPSS 16و  Excel 2016و بدا
استفاده از طرح کامال تصادفی تازیه و تحلیل شدد .در اید تحقیدق
پ د از بررسددی نرمددال بددودن دادههددا توسددط آزمددون کلمددوگرو -
اسمیرنو به منظور تازیه و تحلیدل تغییدرات خصوصدیات خداک از
تازیه واریان یک طرفه ( )ANOVAو برای مقایسه میانگی هدا از
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آزمون ند دامنه دانک در سدطج هدای خطدای قابدل قبدول آمداری
( α=0.05و  )α=0.01استفاده شد.

نتایج و بحث
کربن آلی ( ،)Cنیتروژن کل ( )Nو فسفر قابل جذب ()P
نتایج نشان داد که مقدار کدرب و نیتدرو ن در خداک نسدوخته و
سوخته در هر دو موقعیت ،به استثناء کرب در موقعیت نزدیک تنه ،بدا
یکدیگر تفاوت معنیداری نداشتند ( . P>0/01کرب خداک سدوخته از
 6/19درصد در نزدیک تنه به  9/15درصد در خاک سوخته مدرز تداج
افزایش یافت (شکل  .2الف  .نیترو ن از  0/39درصد در خاک سوخته
نزدیک تنه به  0/42درصد در خاک سوخته مرز تاج افزایش یافت امدا
ای تفاوت معنیدار نبود (شکل  .2ب  .همچنی نتایج ،افزایش مقددار
فسفر را در خاک سوخته در مقایسه با خداک نسدوخته نشدان داد و بدا
فاصله از نزدیک تنه از مقدار آن کاسدته شدد .بیشدتری مقددار فسدفر
( 131/08میلددیگددرا در کیلددوگرا در خدداک سددوخته نزدیددک تندده و
کمتری مقدار آن ( 65/67میلیگرا در کیلوگرا در خاک نسوخته مرز
تاج اندازهگیری شد .اختال بی میانگی مقددار فسدفر موجدود در دو
خاک سوخته و نسوخته در هر دو موقعیت نزدیدک تنده و مدرز تداج از
لحاظ آمداری معندیدار ( P<0/01بدود (شدکل  .2ج  .نتدایج تازیده
واریان نشان داد که دو موقعیت نزدیک تنده و مدرز تداج بدر مقددار
کرب  ،نیترو ن و فسفر اثر معنیداری داشت (جدول . 1
کرب از طریق تازیه شدن بقایای گیاهی وارد خاک شده و سبب
تامع مواد آلی در خاک میگردد ( . 19نتدایج اید پدژوهش کداهش
کرب آلی را در خاک سوخته نشدان داد .کداهش کدرب آلدی پد از
آتشسوزی میتواند به دلیل خروج کرب آلی و یا سوخت کامل مداده
الی و تبدبل آن به خاکستر باشد ( . 34در مطالعهای آزمایشدگاهی بدر
خاک جنگلهای زاگرس باالتری مقدار کرب در خاک سوزانده شدده
را در دمای  150درجه سانتیگراد و همچندی کداهش آن را از دمدای
 220درجه سانتیگراد به باال گزارش کردند (. 27
در جنگلهای زاگرس درون تودههای جوان مقدار زیادی از مدواد
قابل اشتعال وجود دارد که میتواند منار به آتشسوزیهایی با شدت
باال و متوسط نسبت به خارج از تودههدا شدود ( . 31بندابرای مطدابق
نتایج ای پژوهش مقدار کرب آلی خاک سوخته در موقعیدت نزدیدک
تنه به دلیل باال بودن تامع مواد قابل اشتعال و باال بودن شدت آتش،
کمتر از مرز تاج بود .برخی از پژوهشگران افزایش نیتدرو ن در دمدای
 200درجه سانتیگراد و س کاهش آن در دماهای بداال را گدزارش
دادند ( 10و  . 20دلیل ای کداهش را مدیتدوان پدایی بدودن دمدای
تصعید نیترو ن بیان کرد ،زیرا نیترو ن یکی از مواد مغذی اسدت کده
دارای بیشتری اثرپذیری از آتش میباشدد ( . 25تصدعید نیتدرو ن در
طول سوخت به طور مستقیم به دمای خاک و مقدار ماده آلی مصر
شده بستگی دارد ،اما شرایط نیتراتی شددن معمدوال پد از سدوخت
بهبود مییابد ( 10 ،11و . 25
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0
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ج

نسوخته Unburnt
موقعیت

a

Position

50

Posphorus
)(mg/Kg

100

فسفر

c

b

b

150

0
شکل  -2مقایسه میانگین کربن ،نیتروژن و2فسفر خاک 1
درموقعیت نزدیک تنه ( )1و مرز تاج ( )2دردرختان برودار در سطح P>0/01
Figure 2- Mean comparison of carbon, nitrogen and soil phosphorus near tree trunk (1) and crown border (2) in Persian oak
trees at the P <0.01 level
موقعیت

سدوخته در
مطابق نتایج به دسدت آمدده ،مقددار فسدفر در خداک
Position
مقایسه با خاک نسوخته افزایش معنیداری یافت .روند مشابهی توسط
برخی از پژوهشگران در جنگلهای زاگرس گدزارش شدد ( 14و . 27
افزایش فسفر پ از آتشسوزی را در نتیاده جدایگزی شددن الیده
خاکستر به جای الیه الشبرگ که حداوی کدرب آلدی و مدواد مغدذی
حاصل از سوخت پوشش گیاهی است ،گزارش کردند ( . 11همچندی
آتشسوزی باعث تبدیل فسفر آلی به فسفر قابل جذب (اورتوفسدفات
میگردد ( 11و  . 44مقدار فسفر در خاک سوخته موقعیت نزدیک تنده
بیشتر از مرز تاج بود .به طور معمول افزایش دما موجب افزایش فسفر
قابل جذب به دلیل معدنی شدن مدواد آلدی مدیشدود ( . 23بندابرای
تغییرات در مقدار فسفر خاک به شدت و مدت آتشسوزی بستگی دارد
(. 11
پتاسیم ( ،)Kکلسیم ( )Caو منیزيم ( )Mgتبادلی

بر اساس نتایج ،مقدار سه عنصدر کلسدیم ،منیدزیم و پتاسدیم بده
استثناء پتاسیم در موقعیت مرز تاج ،در خاک سدوخته بیشدتر از خداک

نسوخته بود .همچنی با فاصله از موقعیت نزدیک تنه از مقدار پتاسدیم
موجود در خاک سوخته کاسته شدد ،بده اید ترتیدب کده از 155/27
میلیگرا در کیلوگرا در خاک سوخته نزدیک تنه درختان بده 134/98
میلیگرا در کیلوگرا در خاک سوخته مرز تاج رسدید .اخدتال مقددار
پتاسیم بی خاک سوخته و نسوخته فقدط در موقعیدت نزدیدک تنده از
لحاظ آماری معنیدار ( P<0/01بود (شدکل  .3الدف  .مقددار کلسدیم
موجود در خاک سدوخته نیدز از  5333/18میلدیگدرا در کیلدوگرا در
نزدیک تنه به  4213 /64در خداک سدوخته مدرز تداج کداهش یافدت
(شکل  .3ب  .تغییرات منیزیم در خاک سوخته نیز مشابه کلسیم بدود،
به طوریکه مقدار آن در نزدیک تنه  2332/75میلیگرا در کیلدوگرا
و در مرز تاج  2387میلیگدرا در کیلدوگرا بده دسدت آمدد .بندابرای
اختال بی میانگی های کلسیم و منیدزیم بدی دو خداک سدوخته و
نسوخته در هر دو موقعیت از لحداظ آمداری معندیدار ( P<0/01بدود
(شکل  .3ج  .نتایج حاصل از تازیه واریان نشان داد که دو موقعیت
نزدیک تنه و مرز تاج دارای اثر معنیداری بر مقدار پتاسیم ،کلسدیم و
منیزیم خاک ،بودند (جدول . 1
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جدول  -1تجزیه واریانس عاملهای مورد مطالعه خاک در دو موقعیت نزدیک تنه و مرز تاج در درختان برودار (** معنیداری در سطح )0/01
Table 1- Analysis of variance of soil parameters in two positions (near tree trunk and crown boundary) in Persian oak trees
)(**significant differences at 1% level
p

F

درجه
آزادی
df

12.3

میانگین
مربعات
Mean
square

3
28

20.52
1.67

ns

0.49

3
28

0.006
0.013

**

54.44

3
28

6536.72
119.98

**

6.43

3
28

787.60
122.58

**

37.25

3
28

4253230.78
114120.96

**

10.56

3
28

240799.45
22789.48

**

13.00

3
28

0.795
0.061

**

26.11

3
28

2.73
0.104

**

منبع تغییرات
Source of variation

کرب (درصد
C%
 Between groupsبی گروهی
 Whithin groupsدرون گروهی
نیترو ن (درصد
N%
 Between groupsبی گروهی
 Whithin groupsدرون گروهی
) P (mg/Kgفسفر (میلیگرا در کیلوگرا
 Between groupsبی گروهی
 Whithin groupsدرون گروهی
) K (mg/Kgپتاسیم (میلیگرا در کیلوگرا
 Between groupsبی گروهی
 Whithin groupsدرون گروهی
) Ca (mg/Kgکلسیم (میلیگرا در کیلوگرا
 Between groupsبی گروهی
 Whithin groupsدرون گروهی
) Mg (mg/Kgمنیزیم (میلیگرا در کیلوگرا
 Between groupsبی گروهی
 Whithin groupsدرون گروهی
pH

 Between groupsبی گروهی
 Whithin groupsدرون گروهی
)EC (mS/cm

بر اساس نتایج ای پژوهش ،مقدار پتاسیم ،کلسدیم و منیدزیم بده
استثناء پتاسیم مرز تاج ،در خاک سوخته افزایش معنیداری نسبت بده
خاک نسوخته داشت .ای موضوت مدیتواندد بده علدت افدزوده شددن
خاکستر حاصل از سوخت بقایای گیاهی به خاک و اکسید شدن مداده
آلی باشد که موجب رهاسازی مقادیر زیادی از کاتیونها میشدود ( 4و
 . 35افزایش پتاسیم ،کلسیم و منیزیم بالفاصله پد از آتدشسدوزی
توسط بسیاری از محققی تایید شده اسدت ( 1و  . 2همچندی مقددار
ای عناصر در خاک سوخته موقعیت نزدیک تنه نسبت به موقعیت مرز
تاج افزایش یافت که ای افزایش را میتوان بده دلیدل تامدع بداالی
مواد قابل اشتعال و به دنبدال آن بداال بدودن شددت آتدشسدوزی در
موقعیت نزدیک تنه و در نتیاه افزایش مقدار خاکستر تامع یافته بدر
روی خاک بیان کرد ( ، 31زیرا ترکیبات خاکستر حاصل از اتشسوزی
عموما از عناصر مانند پتاسیم ،کلسیم و منیزیم غندی مدیباشدد ( 21و
 . 22همچنی غلظت کلسیم و منیزیم با باال رفت دمدا ،افدزایش مدی
یابد که علت آن تازیه حرارتی میباشد ( 7و . 22

 Between groupsبی گروهی
 Whithin groupsدرون گروهی

 pHو هدايت الکتريکی ( )ECخاک

بددر طبددق نتددایج حاصددل از اید پددژوهش ،مقدددار  pHو هدددایت
الکتریکی موجود در خاک سوخته نسبت به خاک نسوخته در موقعیدت
نزدیک تنه درخت ،بیشتر بود .مقدار  pHبا دور شددن از تنده درختدان
کاهش یافت ،به صورتیکه از  7/62در خاک سوخته نزدیدک تنده بده
 7/05در خاک سوخته مرز تاج رسید (شدکل  .4الدف  .روندد تغییدرات
هدایت الکتریکی نیز مشابه  pHبود به اید ترتیدب کده مقددار آن از
 1/69میلیزیمن بر سانتیمتر در خاک سوخته نزدیک تنده درختدان
به  0/65میلیزیمن بر سانتیمتر در خاک سوخته مدرز تداج کداهش
یافت .تفاوت بی میانگی های  pHو هدایت الکتریکی بی دو خداک
سوخته و نسوخته فقط در موقعیت نزدیک تنه از نظر آمداری معندیدار
( P<0/01بود (شکل  .4ب  .نتایج حاصل از تازیده واریدان نشدان
داد که دو موقعیت نزدیک تنه و مرز تاج از لحاظ آماری اثر معنیداری
( P<0/01بر مقدار  pHو هدایت الکتریکی موجود در خداک ،داشدتند
(جدول . 1
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P >0/01 ) دردرختان برودار در سطح2( ) و مرز تاج1(  کلسیم و منیزیم خاک درموقعیت نزدیک تنه، مقایسه میانگین پتاسیم-3 شکل
Figure 3- Mean comparison of potassium, calcium and soil magnesium near tree trunk (1) and crown border (2) in Persian
oak trees at the P <0.01 level

P>0/01 ) در درختان برودار در سطح2( ) و مرز تاج1(  و هدایت الکتریکی خاک در موقعیت نزدیک تنهpH  مقایسه میانگین-4 شکل
Figure 4- Mean comparison of acidity and soil electrical conductivity near tree trunk (1) and crown border (2) in Persian oak
trees at the P <0.01 level
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نتیجهگیری
به طور کلی میتوان نتیاه گرفت که آتشسوزی موجب تغییرات
قابل توجهی بر برخی از ویژگیهایی شیمیایی خاک جنگلی مدیشدود
که ای تغییرات میتواند بسته به موقعیت مکانی رخداد آتش (نزدیدک
 میتوان گفت که در بررسی آتشسوزی. متفاوت باشد، تنه و مرز تاج
 زیدرا،و اثرات آن بر خاک باید موقعیت آتشسوزی در نظر گرفته شود
 تغییدرات در،همان طور که نتایج حاصدل از اید پدژوهش نشدان داد
ویژگیهایی شیمیایی خاک در موقعیت نزدیک تنه نسبت به موقعیدت
 به طوریکه در ای تحقیق بدا حرکدت از سدمت،مرز تاج متفاوت بود
 و هددایتpH ، کلسدیم، منیدزیم، پتاسدیم،تنه درختان از مقدار فسدفر
الکتریکی کاسته شد و مقدار کرب افزایش یافت امدا مقددار نیتدرو ن
 درواقع ای تغییرات احتماال نشداندهنددهی بداال بدودن.تغییری نکرد
شدت آتشسوزی به دلیل انباشت بیشتر الشبرگ و مواد قابل اشدتعال
.خشبی شده شامل ساقه و شاخه در موقعیت نزدیک تنه درختان بود

هدایت الکتریکی بیانگر مقدار کاتیونها در محلول خاک میباشد
. 19( که یکی از عوامل اثر گذار بر رشد گیاهدان محسدوب مدیشدود
 و هدایت الکتریکی در خاک سوخته نزدیک تنده راpH افزایش مقدار
،میتوان به دلیل سوخت الشبرگهای تامع یافته در سدطج جنگدل
، و تولید خاکستر بیان کرد37( آزاد شدن کاتیونهای موجود در آنها
 کلسدیم و منیدزیم را،که مقادیر زیادی از کاتیونهای اساسی (پتاسیم
 و هددایت الکتریکدیpH فراهم نموده و در نهایت منار بده افدزایش
 در، خاک پ از آتشEC  وpH  همچنی افزایش. 30  و7( میشود
جنگلهای زاگرس و مناطقی از اروپا و اسدترالیا گدزارش شدده اسدت
 و هدددایت الکتریکددی در موقعیددتpH  افددزایش. 27  و26 ،17 ،13(
pH  افدزایش.نزدیک تنه نیز احتماال به دلیل شدت باالی اتدش بدود
پ از آتش دواا زیادی نداشته و معموال در طی یک فصدل مرطدوب
 زمدان. 15( از بی میرود و به مقدار خود قبدل از آتدش برمدیگدردد
 دامندده. 45  و30( بازیددابی آن بدده ترفیددت بددافر خدداک بسددتگی دارد
 ماه پ از آتش به دلیل حذ سریع خاکستر توسدط3 تغییرات ان از
. 41(  از یک تا ندی سال به طول میاناامد30( باد و بارندگی
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Effect of Wildfire on some Chemical Properties of Forest Soil Near Base Trunk
and Crown Border of Persian Oak (Quercus brantii Lindl.)
E. Yazdani1- V. Hosseini2*- K. Mohammadi Samani3
Received: 08-07-2019
Accepted: 27-11-2019
Introduction: Fires are natural processes in many ecosystems, constituting a natural, even vital, component
of forests. Fire can change the soil properties depending on its severity. In semi-arid regions, the effects of fire
are more vigorous in comparison with other regions. In these regions, forests restoration is much more difficult
especially in the summer when temperatures reach maximum levels and cause fires that reduce soil nutrients by
burning organic matters and vegetation. Since the frequency of fire events in Zagros oak forests have been
increasing in recent years, therefore, in this study, the chemical properties of soil investigated immediately after
fire. Most wildfires in these forests are surface fires with low-to-moderate severity due to low forest density,
great distances between trees and few forest floor plants.
Materials and Methods: The study area is located in Kurdistan Province, western Iran, around Marivan that
has been burned in July 2017. One transect was installed on the contour line with 250 m length on the burnt
slope. Eight Persian oak trees were selected at 30 meters interval. Two soil samples were collected in each tree
from depth of 0-5 cm. The two positions of soil samples including: the first one was 50 cm far from the base
trunk and the second one was on the edge of tree crown border. In the control area, eight Persian oak were
selected in the adjacent area of burned area with same topographic and plant conditions and soil samples were
collected same as burned area. Finally, soil organic carbon (SOC), Total nitrogen (TN), available phosphorus,
potassium, calcium, magnesium, pH, and EC were analyzed.
Results and Discussion: The results of this study showed that fire has a significant effect on soil properties,
so that organic carbon reduced and amount of available phosphorus, calcium, magnesium and potassium of soil
increased in burned soil. Organic carbon decreased significantly (P<0.01) in the burned soil in comparison to
control treatment near tree trunk while it did not have any significant difference in the border of tree crown. The
lowest Organic carbon was 6.19% in burned soil near tree trunk and the highest 9.15% in unburned soil in the
border of tree crown. Total nitrogen did not show any significant difference between all treatments. Phosphorus
increased significantly after the fire in the burned soil by comparison with control in the both positions. The
increase of available P in soil after fire can be due to added ash as the fire partially and completely combusted
plant debris in the soil. The highest phosphorus was 130.08 mg/kg in the burned soil near tree trunk and the
lowest was 65.67 mg/kg in soil of control area in the border of tree crown. Cations including Ca, Mg and K were
significantly higher near tree trunks in burned soil compared with control area, while only Ca and Mg of soil
showed significant differences in the border crown position. The pH of burned soil was 7.62 and 7.05 near tree
trunk and border of tree crown, respectively, and it was 7.15 and 6.89 near tree trunk and border of tree crown,
respectively, in control area. The EC of burned soil was 1.70 mS/cm and 0.66 mS/cm near tree trunk and border
of tree crown, respectively and it was 0.44 mS/cm and 0.54 mS/cm near tree trunk and border of tree crown,
respectively in control area. One-way ANOVA showed that two positions of soil samples had significant effect
on all soil parameters except nitrogen. In the Zagros oak forests, there are a lot of flammable materials inside
stands, which can lead to low and medium intensity fire .According to the results of this study, the amount of
organic carbon of burned soil near tree trunk was less than the crown border because of high accumulation of
flammable materials and high fire intensity.
Conclusion: In general, it can be concluded that wildfire causes significant changes in chemical properties of
forest soils. Changes in the chemical properties of soil between burned soil and control area differed with
movement from tree trunk to border of tree crown, so that the amounts of phosphorus, potassium, magnesium,
calcium, acidity and electrical conductivity were reduced and the amount of carbon increased. Hence, it seems
that properties of soil burned has diffiered by moving from the tree trunk to the border of crown trees probabley
because of the differences in the amount of accumulated litter, consequently has an effect on the characteristics
of the soil in different postions.
Keywords: Forest soil, Northern Zagros oak forest, Tree crown, Wildfire severity
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