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   هاي خاك مراتع استان کرمانشاه بررسی تاثیر آتش سوزي بر کربن آلی و خاکدانه
 

  1و یحیی پرویزي 1، مسیب حشمتی*1محمد قیطوري
  )m_ghatori50@yahoo.com(، پست الکترونیک و منابع طبیعی کرمانشاهعضاي هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزي ا - 1

 
 
 
 

  چکیده 
است و به همین دلیل گرمایش جهانی  برداري از منابع سرزمین یکی از عوامل افزایش گازهاي گلخانه اي و تشدید بهره مدیریت نامناسب اراضی و

بر ماده آلی خاك و این پژوهش در مراتع استان کرمانشاه با هدف بررسی تاثیر آتش سوزي، . اصالح مدیریت بهره برداري از اراضی ضروري می باشد
سانتی متر برداشته شد و بافت خاك، آهک کل، اسیدیته، هدایت الکتریکی و کربن آلی  20تا  0ي خاك از الیه ها نمونه .شد جامان ها دانهخاکاندازه 

میلی متر  5 -2و  2 -1، 1 - 250/0، 250/0 -050/0، 050/0به روش الک تر در پنج گروه کوچکتر از  ها توزیع اندازه خاکدانه. خاك تعیین گردید
منجر به نسبت به منطقه شاهد، تاثیر معنی دار دارد و  ها ایج این تحقیق نشان داد که آتش سوزي بر مقدار کربن آلی و اندازه خاکدانهنت. انجام شد

. درصد بود، 61/1، 12/3حفاظت شده، آتش سوزي، به ترتیب کربن آلی مراتع متوسط . ها به دلیل کاهش کربن آلی گردیده استآنتغییر اندازه 
ماده بدست آمد که ، درصد 72/34و  85/54حفاظت شده، آتش سوزي، به ترتیب مراتع میلی متر نیز در  1اوانی خاکدانهاي بزرگتر از متوسط فر

پذیري بیشتر در  که نهایتأ شرایط براي آسیبهاي کوچک شده  سوزي به طور معنی داري کمتر بوده و منجر به افزایش خاکدانه مراتع در آتشآلی 
  .ش را فراهم می کندمقابل فرسای

  
  ، گرمایش جهانیها آتش سوزي، استان کرمانشاه، ترسیب کربن، توزیع خاکدانه :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه  -1
از طریق چراي شدید دام، تبدیل آنها به اراضی زراعی و بـاغ دیـم و در نهایـت     ي منابع طبیعیها مدیریت و بهره برداري نامناسب عرصه

، رها سازي کربن آلی را نیز در پی دارد که شدت آن بستگی به عوامل مختلـف از جملـه مشخصـات    خاكسوزي، عالوه بر تخریب آتش 
ذخیره کربن آلی خاك مراتع بر اثـر  . و تغییرات آن نقش کلیدي در تثبیت کربن آلی خاك دارد ها در این بین اندازه خاکدانه. خاك دارد

تـرین پیامـد آن   ي خاك می شود که مهـم ها شخم کاهش یافته و منجر به کوچک شدن اندازه خاکدانه عواملی چون آتش سوزي، چرا و
) 2000(و بالـداك  ) 2004(این روند توسط گابریلس و همکـاران  . کاهش مقاومت آن در برابر عوامل فرسایشی مانند قطرات باران است

شدن ساختمان خاك و در نتیجه منجر به حساسیت خاك در مقابـل   منجر به شکسته ها گزارش شده است که کاهش پایداري خاکدانه
توسط فرسایش سـطحی   ها حاکی از شکسته شدن بیشتر خاکدانه) 2007(یان و همکاران مطالعات  چنینهم. گرددعوامل فرساینده می

نسبت به ماده آلی بخـش بیرونـی    ها ه، در هند نشان داد که ماده آلی درون خاکدان)2008(چنین بررسی دیناکاران و کریشنایا هم. است
همچنین آنها گزارش کردند که نوع پوشش گیاهی و کاربري اراضـی تـأثیر   . تر استآن در برابر تخریب و فرسایش بسیار مقاوم) قشري(

ز کـاهش  ي بـزرگ نیـ  ها داري بر میزان کربن آلی خاك داشته که با افزایش عمق خاك کاهش می یابد و به همان نسبت خاکدانهمعنی
هاي خاك را در دو منطقه جنگلی و مرتعی حفاظت شده و تخریب یافتـه بـه    ، اثرات مدیریت بر ویژگی)1998(و همکاران  نیل. می یابد

روش زمین آمار مورد بررسی قرار دادند که نتایج آن حاکی از تاثیر معنی دار مدیریت کاربري بر کربن آلـی خـاك، تـنفس میکروبـی و     
ي ارزیابی کیفیت خاك بود که در آن مدیریت چراي کنترل شده بهترین اقدام مـدیریتی  ها به عنوان بهترین شاخص ها پایداري خاکدانه

و  هـا  ي مختلف نقش کلیدي در مقـدار کـربن آلـی و پایـداري خاکدانـه     ها بنابر این مدیریت و کاربري. حفظ کیفیت خاك تعیین گردید
ي هـر  هـا  آتش سـوزي مراتع استان کرمانشاه با هدف بررسی تاثیر محدوده هش حاضر در پژو. متعاقبأ درجه فرسایش پذیري خاك دارد

  .انجام گردیدحفاظت از خاك مراتع و  ها دانهخاکساله در مراتع بر اندازه 
  
  :ها مواد و روش -2
  منطقه مورد مطالعه -2-1

در میانه ضلع غربی کشور و مساحت، کیلومترمربع  623/24622این استان با . این تحقیق در مراتع ییالق استان کرمانشاه انجام گرفت
دقیقه طول شرقی  30درجه و  48دقیقه تا  24درجه و  45دقیقه عرض شمالی و  15درجه و  35دقیقه تا  36درجه و  32در محدوده 

ی شامل سیاه کمر، منطقه از مراتع ییالقی با شرایط مشابه اکولوژیک 3به منظور انجام این تحقیق ). 1شکل(قرار گرفته است 
     .)1شکل (گردید  سرفیروزآباد و عین الکش انتخاب

                                                   

  
  مراتع مورد مطالعهپراکنش موقعیت استان کرمانشاه و  - 1شکل 
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  روش تحقیق -2-2
 نمونه برداري خاك  -2-2-1

بیشتر مراتع داراي خاك سطحی می  .سانتیمتر انجام شد 0-20ي سطحی ها در الیهدر مناطق مورد بررسی نمونه برداري خاك      
متري جمع آوري شد تا نتایج بهتري به  10نقطه در فواصل حدود  3هر نمونه خاك از . باشند و مواد آلی در این الیه متمرکز است

ترین مشخصات خاك شامل مهم. آوري گردیدجمع مراتع حفاظت شده و تحت آتش سوزي نمونه خاك از  24در مجموع . دست دهد
 5بر اساس قطر در  ها در مرحله بعدي، خاکدانه. و آهک کل در آزمایشگاه به روش متداول انجام گرفت ECبافت، اسیدیته، ماده آلی، 

به روش  ها انهدر این مرحله تفکیک خاکد. میلی متر اندازه گیري شدند 2- 5و  1- 2، 250/0-1، 050/0 -250/0، >05/0گروه شامل 
گرم از خاك خشک شده که  50بر این اساس . شد نجاما) 1994(همکاران کامباردال و بر اساس دستورالعمل ) Wet Sieving(الک تر 
 10هاي مرطوب به مدت پس از آن، نمونه. شدرسانده  )kPa)30 m=-Ψمیلی متر عبور کرده، به حد رطوبت ظرفیت زراعی  5از الک 

هاي باقیمانده بر روي هر الک قرارداده شد و پس از آن خاکدانه ،متر میلی 053/0و  25/0، 1، 2با مش هاي ي الکدقیقه بر روي سر
میکرون از  53ذرات عبور کرده از الک . روز خشک و توزین شدند 3تا  2درجه سانتیگراد به مدت  50در دماياجاق آوري و در جمع

هاي خاکدانه شامل بنابراین گروه .میلی متر و وزن اولیه تعیین گردید 05/0بزرگتراز  هايچهار گروه خاکدانه تفاضل مجموع وزن
گرم از هر گروه خاکدانه  2. بودند میلی متر 053/0و ذرات کوچکتر از ) میلی متر 250/0 -2(، میانه )میلی متر <2(هاي بزرگ خاکدانه

  .گیري گردیداندازه) 1982(نلسون و سامرز  آلی خاك انتخاب و به روش، براي تعیین کربن )sub sample(هاي فرعی به عنوان نمونه
و تعیین تاثیر مدیریت بر کربن آلی و  ها مقایسه میانگین داده. انجام شد) 19نسخه (SPSS با نرم افزار  ها تجزیه و تحلیل آماري داده

  .انجام گرفتو ضریب همبستگی پیرسون  05/0در سطح  S.N.Kبا آزمون  ها اندازه خاکدانه
  
  نتایج و بحث -3

 Aتوسعه کمتري یافته و افق  Bي میدانی نشان داد که افق ها بررسی. انتی سولز قرار دارد در ردهبیشتر خاك مراتع مورد مطالعه      
ك مشخصات عمومی خا. قرار گرفته است) مخلوط خاك و سنگ مادر( Cسانتی متر در برخی مناطق روي الیه  15با عمق حداکثر 

  .درج شده است) 1(مراتع مورد بررسی در جدول 
تجزیه آماري ماده آلی خاك مراتع مورد بررسی نشان داد که میانگین کربن آلی خاك آنها به طور معنی داري با هم متفاوت بودند 

)05/0< P(متوسط کربن آلی مراتع قرق . ، به طوري که در سه سطح متفاوت قرار می گیرند)از مراتع آتش گرفته  بیشتر) درصد 12/3
  .بود) 61/1(

  
  مراتع حفاظت شده و آتش گرفته) سانتی متر 20- 0(مشخصات عمومی خاك سطحی  - 1جدول 

CV SD پارامترهاي خاك  کاربري اراضی کمینه بیشینه  میانگین 
 کربن آلی  مرتع حفاظت شده 94/1 8/3 12/3 64/0 41/0

 مرتع آتش گرفته  14/1 47/2 61/1 44/0 19/0 %
 آهک کل مرتع حفاظت شده 00/3 80/54 94/16 47/16 -

 مرتع آتش گرفته 00/4 40/47 66/19 70/15 - %
 مرتع آتش گرفته 51/7 78/7 61/7 08/0 08/0  اسیدیته مرتع حفاظت شده 14/7 79/7 41/7 18/0 03/0
 هدایت الکتریکی مرتع حفاظت شده 40/0 78/0 59/0 12/0 01/0

(dSm-1) 01/0 06/0 59/0 67/0 50/0 مرتع آتش گرفته 
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 رابطه کربن آلی و اندازه خاکدانه-3-1
) 2جدول (در مراتع حفاظت شده و آتش گرفته  ها و اندازه خاکدانهکربن آلی ضریب همبستگی پیرسون بین نتایج بدست آمده از     

اي مستقیم میلی متري رابطه 1-2و  2-5ي ها لی با خاکدانهبه طوري که مقدار کربن آ. معنی دار نشان داد 05/0رابطه آنها را در سطح 
ي ها در مقابل، این رابطه براي خاکدانه. افزایش می یابد ها بنا بر این با افزایش مقدار کربن ذخیره خاك، فراوانی اندازه این خاکدانه. بود

ي ها با افزایش مقدار کربن آلی خاك فراوانی خاکدانه میلی متر معکوس بدست آمد یعنی 05/0<و  050/0 -/250کوچک یعنی 
ي درشت بود که مشابه با تحقیقات ها درصدي خاکدانه 2/17این نتایج نشان داد که این روند منجر به کاهش  .کوچک کاهش می یابد

تش سوزي منجر به فرسایش و ، نشان داد که هدر رفت ماده آلی خاك بر اثر آ)2007(گزارش برتول و همکاران . می باشد) 2004(الل 
  .خروج عناصر از خاك می گردد

  
  ي مراتع مورد بررسیها کربن آلی خاك و اندازه خاکدانهضریب همبستگی پیرسون بین   - 2جدول 

  )mm(اندازه خاکدانه 
  >05/0  05/0-25/0  25/0- 1  1- 2 2- 5 صفات

**53/0 **56/0  ns16/0 - **60/0-  **51/0 -       SOC    

 **53/0  **68/0-  **53/0 -  **51/0 -  5 -2  

نه 
کدا

 خا
دازه

ان
)

m
m

( 

  - 28/0 * **62/0-  **62/0-  2 -1 

   ns17/0-  - 15/0 ns 1 -25/0 

    **73/0  25/0-05/0 

  رابطه معنی داري نیست ns      معنی دار   05/0در سطح *معنی دار          01/0در سطح  **
  

هاي  سوزي سال ظت شده و تحت تاثیر آتشدر مراتع حفا ها آلی و فراوانی اندازه خاکدانهتجزیه مقایسه میانگین خصوصیات خاك، کربن 
و ) خوشه(نشان می دهد که شاخص کربن آلی در مرتع حفاظت شده در یک گروه ) 3جدول ( 05/0در سطح  S.N.Kبه روش متوالی 

ي دیانتی تیلکی و ها بررسی. لعات نیز مطابقت داردنتیجه این تحقیق با سایر مطا. مرتع آتش گرفته در خوشه دیگري قرار دارند
. تن کربن در هکتار شده است 54/10 ترسیب ساله مراتع خراسان شمالی منجر به افزایش 22، نشان داد که قرق )1388(همکاران 

جعفري و همکاران جنیدي . ، گزارش دادند که حفاظت از مراتع منجر به افزایش کربن مرتع می شود)2007(همچنین درنر و شومان 
قرق بلند مدت مراتع منجر به . ، گزارش کردند که رابطه معنی داري بین حفاظت مرتع و میزان ترسیب کربن وجود دارد)1388(

ي بزرگ منجر به ها فراوانی خاکدانه). 2010لولی و مینگ پانگ، (ي درشت می گردد ها افزایش معنی دار ماده آلی خاك و خاکدانه
خلل و فرج در خاك می شود و شرایط مناسبی براي توسعه ریشه گیاه، افزایش نفوذپذیري و جریان هوا در خاك فراهم افزایش اندازه 

  . سازي، کاهش فرسایش و در نهایت افزایش ترسیب کربن فراهم می شودشده و شرایط مناسبتري براي استقرار پوشش گیاهی، خاك
       

  05/0در سطح  S.N.Kبه روش ي خاك  ها ندازه خاکدانهمقایسه میانگین کربن آلی و ا -3جدول 

  %کربن آلی  مرتع
  )mm( ها درصد فراوانی اندازه خاکدانه

05/0< 05/0-25/0 25/0-1 2 -1 5 -2 

12/3  مرتع حفاظت شده (a) 41/7 (a) 21/7 (b) 53/30 (a) 04/24 (a) 81/30 (a) 

61/1  مرتع آتش گرفته (b) 53/12 (b) 92/11 (a) 83/40 (a) 11/21 (a) 61/13 (b) 
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  نتیجه گیري
براین . دارد ها نتایج بدست آمده نشان داد آتش سوزي مراتع استان کرمانشاه تاثیر مستقیمی بر مقدار کربن آلی خاك و اندازه خاکدانه

  .داراي بیشترین میزان ترسیب کربن نسبت به مراتع آتش گرفته بود) قرق(اساس، مراتع حفاظت شده 
به طوري که کربن آلی این . نیز افزایش می یابد مراتع آتش گرفته خاك کوچکي ها کربن آلی خاك، خاکدانه کاهشبنا بر این با 

نتایج تحقیق . شده است) درصد 53/12(میلی متر  05/0ي کوچکتر از ها ،  منجر به افزایش فراوانی خاکدانه)درصد 61/1(کاربري 
ي ها مرتع تحت آتش سوزي به شدت کاهش یافته و منجر به افزایش خاکدانهحاضر نشان داد که کاهش کربن آلی و باروري خاك در 

که بنا براین می توان نتیجه گرفت . ترین پیامد آن کاهش نفوذ پذیري و متعاقبا تشدید فرسایش خاك بودکه مهم. کوچک شده است
در آتش تغییر اندازه خاکدانه می گردد که  مدیریت نامناسب اراضی مرتعی منجر به تخریب خاك از طریق کاهش کربن آلی و متعاقبأ

ي کوچک شرایط را براي آسیب پذیري بیشتر ها همچنین افزایش معنی دار خاکدانه. سوزي به طور معنی داري این تاثیر بیشتر است
  .در مقابل فرسایش فراهم می کند

  
   منابع

 خاك کربن ترسیب میزان بر قرق تأثیر. 1388. الشعرا افخمر، سعید . مو  .اخانی،آق حیدریان م، ،.توکلی ح،، .برجنقی پور ا،. ع ،.ع. قدیانتی تیلکی، 
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