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چکیده

آتش منجر به تجمع خاکستر در خاک سطحي ميشود که ميتواند اثرات عميقي بر چرخه بيوشيميايي عناصر در بومسازگان

برجای بگذارد .هدف اين پژوهش ،بررسي برخي ويژگيهای شيميايي خاکستر الشريزه درختي و پوشش علفي حاصل از آتشسوزی
در کف جنگل و تعيين روند تغييرات اين ويژگيها از زير تاج درختان برودار ( )Querucs brantii Lindl.بهسمت خارج تاج بود.
برای اين منظور ،بالفاصله پس از رخداد آتش در تابستان سال  7995در منطقه درهوران شهرستان مريوان ،از خاکستر بهجایمانده
نمونهبرداری شد .خطنمونهای به طول  900متر در روی خط تراز پياده شد و در هر  90متر ،نزديکترين درخت برودار انتخاب شد.
در مورد هر درخت انتخابي ،سه نمونه خاکستر بهترتيب در فاصله  7/5متری از تنه ،مرز تاج و پنج متری تاج (در جايي که بين
درختان قرار ميگرفت) برداشت و پس از انتقال به آزمايشگاه ،ويژگيهای شيميايي آنها اندازهگيری شد .نتايج نشان داد که با افزايش
فاصله از تنه درخت ،مقدار کربن ،نيتروژن و فسفر خاکستر بهطور معنيداری افزايش يافت .کلسيم و منيزيم خاکستر با حرکت بهسمت
فضای بين درختان ،کاهشي معنيدار داشتند ،اما پتاسيم بهطور معنيداری افزايش يافت .هدايت الکتريکي و اسيديته خاکستر نيز از
سمت تنه به خارج تاج درختان کاهش پيدا کرد .بهطور کلي ،ميتوان گفت که بهدليل تفاوت در مقدار بقايای گياهي تجمعيافته ،با
حرکت از تنه درخت بهسمت فضای بين درختان ،شدت آتش رخداده کمتر شده و در نتيجه اثرات متفاوتي بر ويژگيهای خاکستر
بهجای گذاشته است.
واژههای کليدی :آتش ،استان کردستان ،جنگلهای زاگرس شمالي ،کلسيم ،منيزيم.

مقدمه
آتشسوزی پوششهای گياهي از دوره سيلورين (460
ميليون سال پيش) ،با گسترش گياهان آوندی اوليه در سطح
زمين ،فرآيند طبيعي مهمي بوده است ( Scott & Glasspool,
 .)2006; Scott et al., 2014در سالهای اخير ،هر ساله حدود
 990تا  490ميليون هکتار از اراضي سطح زمين دچار

آتشسوزی ميشوند ( .)Giglio et al., 2010عالوه بر پوشش
گياهي ،خاک نيز از آتش تأثير ميپذيرد .حرارت و خاکستر
حاصل از آتش ،عوامل اصلي هستند که ميتوانند باعث ايجاد
تغييراتي در خاک شوند .بهدنبال آتشسوزی ،اليهای از
خاکستر حاصل از بقايای گياهي ،سطح خاک را ميپوشاند.
ضخامت اليه خاکستر بهطور معمول از کمتر از يک تا 70
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سانتيمتر ميتواند متغير باشد ( ;Goforth et al., 2005

 .)Woods & Balfour, 2008خاکستر حاوی اطالعات
ارزشمندی درباره اثرات آتشسوزی بر محيط است .بهعنوان
مثال ،رنگ خاکستر اطالعاتي در مورد شدت آتشسوزی ارائه
ميدهد ،به اين صورت که رنگ سياه بيانگر شدت کم تا
متوسط است ،اما خاکسترهای به رنگ خاکستری تا سفيد
نشاندهنده آتشسوزیهای با شدت زياد هستند .حضور اليه
خاکستر در محل آتشسوزی اغلب بسيار کوتاهمدت است .اين
اليه توسط باران و يا باد جابجا ميشود و مواد محلول و ذرات
آن وارد خاک ميشوند .به اين ترتيب ،حضور خاکستر در خاک
سطحي در مدت کوتاهي پس از آتشسوزی ميتواند بسيار
مهم باشد ،چرا که خاکستر منبع بسيار مهمي از عناصر غذايي
برای خاک است ( Soto & Diaz-Fierros, 1993; Khanna et
 .)al., 1994از ميان اين عناصر ميتوان به کلسيم ،پتاسيم،
منيزيم و فسفر اشاره کرد ( .)Gabet & Bookter, 2011نوع
گونههای گياهي دچار آتشسوزیشده ،بخشهای مختلف
سوختهشده از گياهان همانند برگ ،پوست ،سرشاخهها و
الشبرگ ،درجه حرارت و مدت آتشسوزی از عواملي هستند
که بر ويژگيهای فيزيکي و شيميايي خاکستر ايجادشده اثرگذار
هستند ( .)Pereira et al., 2014خاکستر حاصل از آتشسوزی
با شدت -درجه حرارت کم تا متوسط بهدليل سوختن ناقص
مواد آلي ،بهطور عمومي از ترکيبات آلي تشکيل شده است
( ،)Santin et al., 2012در حالي که خاکستر حاصل از
آتشسوزی با شدت -درجه حرارت زياد بهدليل حرارت
شديد ،از کربناتهای کلسيم شکل گرفته است ( Ulery et al.,
.)1993
خاکستر از ديدگاههای مختلفي همانند خاک ،پوشش
گياهي ،زغال و چرخههای بيوژئوشيميايي بهتنهايي بررسي شده
است ،اما تا دهه اخير ،در مطالعات انجامشده در دنيا در مورد
اثر آتشسوزی بر بومسازگان ،کمتر به خاکستر پرداخته شده
است .علت اين امر ،پراکنش و جابجايي خيلي سريع آن از
محل آتشسوزی توسط آب و باد است ( Pereira et al.,
 .)2014دليل ديگر برای اندک بودن پژوهشها ،نياز به مطالعات
بين رشتهای برای خاکستر بوده است .بسياری از يافتههای
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علمي در مورد خاکستر به آتشسوزیهای کنترلشده
برميگردد ( ،)Alexis et al., 2010; Stoof et al., 2012زيرا
فرصت برای نصب ابزارها و نمونهبرداری پيش و پس از
آتشسوزی کنترلشده وجود دارد .همچنين ،بهطور روزافزوني
از مطالعات آزمايشگاهي برای جمعآوری اطالعات در مورد
ويژگيهای خاکستر در شرايط کنترلشده استفاده ميشود
( Raison et al., 1985; Úbeda et al., 2009; Bodi et al.,
 .)2011; Gabet & Bookter, 2011در پژوهشي Liodakis ،و
همکاران ( )6005با بررسي خاکستر حاصل از سوختن بقايای
برخي گونههای غالب در جنگلهای يونان به اين نتيجه رسيدند
که مقدار کلسيم و منيزيم با افزايش درجه حرارت در خاکستر
افزايش يافت Nocentini .و همکاران ( )6070با ارزيابي اندازه
ذرات خاکستر حاصل از آتشسوزی در ايتاليا گزارش کردند
که خاکستر حاصل از سوختن چوب و پوست کاج نسبت به
سرو ،اندازه بزرگتری داشت Pereira .و همکاران ( )6074با
استخراج عناصر در خاکستر بقايای کاج دريايي پس از
آتشسوزی و مقايسه آن با الشبرگ نسوخته منطقه مجاور
دريافتند که عصارههای خاکستر ،بيشترين مقدار اسيديته و
هدايت الکتريکي را داشتند Campos .و همکاران ()6072
تغييرات غلظت عناصر کمياب در خاک و خاکستر در
جنگلهای دست کاشت کاج و اکاليپتوس پرتغال را طي 7/5
سال پس از آتشسوزی بررسي کرده و به اين نتيجه رسيدند که
بيشترين غلظت عناصر کمياب بالفاصله پس از آتشسوزی بود
که در طي چهار ماه بعدی بهشدت کاهش يافت.
جنگلها و مراتع ايران ،اقليم و پوشش گياهي متفاوتي
دارند که هرساله منجر به آتشسوزیهای متفاوتي از نظر
طول مدت و شدت ميشوند و سبب بروز خسارتهای
فراواني شدهاند ( .)Nazari et al., 2012در جنگلهای
مريوان ،فراواني آتشسوزی ،زياد است و بر اساس آمارهای
اداره منابع طبيعي استان کردستان ،از عوامل اصلي تخريب
جنگل محسوب ميشود (.)Hosseini & Hosseini, 2014
ازجمله داليل رخ دادن آتشسوزی ميتوان به رويش بيشتر
از حد پوشش کف بهدليل بارش زياد بهاره و خشکي فصل
تابستان اشاره کرد ( .)Hemmatboland, 2008خاکستر و
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ويژگيهای آن ميتواند بيانگر شدت آتشسوزی و بهدنبال
آن بازگوکننده اثرات آن بر محيط و بهويژه خاک باشد
( .)DeBano & Conrad, 1978با توجه به باقي ماندن
خاکستر حاصل از آتشسوزی در عرصههای جنگلي و
تأثير آن بر خاک و نيز عدم وجود پژوهشي در رابطه با
ويژگيهای خاکستر و اثرات حاصل از آن در مناطق جنگلي
ايران ،هدف از انجام پژوهش پيشرو ،بررسي ويژگيهای
شيميايي خاکستر حاصل از آتشسوزی بقايای گياهي و
تفاوت اين ويژگيها در زير و خارج تاج درختان برودار
( )Quercus brantii Lindl.با توجه به اثر مقدار تجمع
بقايای گياهي بر شدت آتش بود .نتايج اين پژوهش ميتواند
بيانگر تغييرات ويژگيهای خاکستر در شرايط مختلف
آتشسوزی ،از نظر دوری و نزديکي به تنه درختان در
جنگلهای زاگرس باشد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه ،جنگلهای روستای درهوران در 75
کيلومتری شمال شهر مريوان در استان کردستان بود .اين
منطقه در عرض جغرافيايي  95° 94′ 90″تا 95° 47′ 49″
شمالي و طول جغرافيايي  42° 01′ 47″تا 42° 09′ 99″
شرقي واقع شده است .متوسط بارندگي ساالنه در بازه زماني
ميليمتر است .اغلب بارندگي
 7945تا  7995برابر با  116/5
در فصل زمستان (بهصورت برف) و بهار رخ ميدهد .بر
اساس آمار سال  7995سازمان هواشناسي کشور مربوط به
شهرستان مريوان ،حداکثر درجه حرارت در گرمترين ماه
سال 40 ،و حداقل درجه حرارت سردترين ماه سال-66/9 ،
درجه سانتيگراد گزارش شده است .رطوبت نسبي هوا در
تيرماه به  69/5درصد و حداکثر آن در بهمنماه به  40درصد
ميرسد .پوشش درختي غالب منطقه از سه گونه برودار،
مازودار ( )Q. infectoria Oliv.و ویول ()Q. libani Oliv.
تشکيل شده است .همچنين ،گونههای بنه ،بادام تلخ ،گالبي
وحشي ،کيکم ،زالزالک ،آلبالو وحشي و سماق بهصورت گونه

کیفیت شیمیایی خاکستر الشریزه ناشی ...

همراه وجود دارند.
روش پژوهش
در تيرماه  ،7995آتشسوزی در جنگلهای منطقه مورد
مطالعه رخ داد ،بهطوریکه گستره قابل توجهي در آتش
سوخت .بهمنظور انجام اين پژوهش ،بالفاصله پس از
آتشسوزی ،نمونهبرداری انجام شد Pourreza .و همکاران
( )6074آتشسوزی در جنگلهای زاگرس را بر اساس شدت
و دوری و نزديکي به تنه درختان به سه دسته تقسيم کردند:
آتشسوزیهای با شدت کم (بين درختان) ،آتشسوزی با
شدت متوسط (زير تاجپوشش) و شديد (نزديک تنه) .با توجه
به اينکه برداشتهای ميداني در اين پژوهش در سه بخش بين
درختان ،زير تاج و نزديک تنه (کمتر از  7/5متر) انجام شد ،از
اين رو شدت آتشسوزی در محدوده برداشت در سه سطح کم،
متوسط و زياد بود .نمونهبرداری به اين ترتيب بود که نقطهای
بهصورت تصادفي انتخاب شد و از آن نقطه ،خطنمونهای به
طول  900متر بر روی خطوط تراز در دامنهای با شيب 65
درصد و جهت يکسان پياده شد .به فاصله هر  90متر نقطهای
انتخاب شد و نزديکترين درخت برودار (در باال يا پايين
خطنمونه) به آن نقطه انتخاب شد .سه نمونه خاکستر در فاصله
 7/5متری از تنه ،مرز تاج و پنج متری تاج (فضای بين
درختان) برداشت شد .اين نمونهبرداری در مورد  70درخت
انجام شد و برای هر تيمار  70نمونه و در مجموع  90نمونه
خاکستر از سطح خاک بهمقدار حدود  900گرم با استفاده از
بيلچه برداشت شد .نمونهها پس از انتقال به آزمايشگاه برای
جدا کردن مواد ديگر از خاکستر ،الک شدند .کربن آلي بهروش
والکلي -بلک ،نيتروژن کل بهروش کجلدال با استفاده از
دستگاه اتوکجلتيک و فسفر بهروش عصارهگيری توسط
اسيدنيتريک و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهگيری
شدند ( .)Jafari Haghighi, 2003همچنين pH ،و  ECبهروش
پتانسيومتری ( ،)Úbeda et al., 2009کلسيم و منيزيم و پتاسيم
بهروش عصارهگيری با اسيدهيدروکلريک و با استفاده از
دستگاه جذب اتمي اندازهگيری شدند (Soto & Diaz-
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 .)Fierros, 1993برای تجزيه و تحليل دادهها ،پس از تست
نرمال بودن دادهها و آزمون همگني واريانسها ،از تجزيه
واريانس يکطرفه ( )ANOVAو از آزمون مقايسه ميانگين
دانکن برای مقايسه و گروهبندی دادهها استفاده شد.

نتایج
کربن ،نیتروژن و فسفر
نتايج اين پژوهش نشان داد که با فاصله از تنه درخت،
بر مقدار کربن ،نيتروژن و فسفر باقيمانده در خاکستر بقايای
گياهي افزوده شد ،به اين ترتيب که کربن از  7/64درصد در
نزديکي تنه درختان به  9/15درصد در مرز تاج و به
 79/59درصد در فضای باز بين درختان افزايش يافت
(شکل  -7الف) .روندی مشابه با کربن برای نيتروژن موجود

بين مرز تاج نزديک
درختان

فسفر (ميليگرم بر کيلوگرم)

c

b
c

بين

مرز تاج نزديک

درختان

تنه
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در خاکستر بهدست آمد ،بهطوریکه نيتروژن از  0/76درصد
در کنار تنه درخت به  0/96درصد در مرز تاج و به 0/49
درصد در فضای بين درختان افزايش يافت (شکل  -7ب).
تغييرات فسفر موجود در خاکستر بقايای گياهي نيز از روند
دو عنصر پيشين پيروی کرد .مقدار فسفر از  52/12ميليگرم
در کيلوگرم در کنار تنه درخت به  759/96ميليگرم در
کيلوگرم در مرز تاج و به  491/74ميليگرم در کيلوگرم در
فضای بين درختان افزايش يافت (شکل  -7ج) .تفاوت بين
ميانگين کربن ،نيتروژن و فسفر در خاکستر حاصل از بقايای
گياهي در اين سه موقعيت معنيدار ( )p > 0/05بود .نتايج
تجزيه واريانس نشان داد که موقعيت مکاني خاکستر حاصل
از سوختن بقايای گياهي بر مقدار کربن ،نيتروژن و فسفر
موجود در خاکستر ،اثر معنيداری داشت (جدول .)7

بين مرز تاج نزديک

تنه

درختان

تنه

شکل  -1مقایسه میانگین کربن ،نیتروژن و فسفر خاکستر حاصل از سوختن بقایای گیاهی در سه موقعیت مورد مطالعه در درختان برودار
جدول  -1تجزیه واریانس عاملهای مورد مطالعه در خاکستر حاصل از آتشسوزی در سه تیمار نزدیک تنه ،مرز تاج و خارج از تاج
درختان برودار
هدايت الکتريکي
(ميکروزيمنس بر
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اسيديته
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شد ،اما در فضای بين درختان به  1597/14ميليگرم در
کيلوگرم کاهش يافت (شکل  -6ب) .تغييرات در مقدار
منيزيم موجود در خاکستر بقايای گياهي بدينشکل بود که از
 999/44ميليگرم در کيلوگرم در کنار تنه درخت به
 251/94ميليگرم در کيلوگرم در مرز تاج و به 266/04
ميليگرم در کيلوگرم در فضای بين درختان کاهش يافت.
اختالف بين منيزيم موجود در خاکستر بين موقعيت مرز تاج
درختان با فضای باز بين درختان معنيدار نبود ،در حاليکه
مقدار منيزيم موجود در خاکستر نزديک تنه درختان با دو
موقعيت ديگر اختالف معنيداری را نشان داد (شکل  -6ج).
نتايج تجزيه واريانس نشان داد که موقعيت مکاني خاکستر
حاصل از سوختن بقايای گياهي بر مقدار پتاسيم ،کلسيم و
منيزيم موجود در خاکستر ،اثر معنيدار داشت (جدول .)7

پتاسیم ،کلسیم و منیزیم
بر اساس نتايج ،با فاصله از تنه درخت از مقدار پتاسيم
در خاکستر بقايای گياهي کاسته شد ،به اين ترتيب که از
 2754/06ميلي گرم در کيلوگرم در نزديکي تنه درختان به
 7190/44ميليگرم در کيلوگرم در مرز تاج رسيد و در
فضای باز بين درختان به  71419/49ميليگرم در کيلوگرم
افزايش يافت .تفاوت بين ميانگين پتاسيم در خاکستر حاصل
از بقايای گياهي در اين سه موقعيت معنيدار ()p > 0/05
بود (شکل  -6الف) .مقدار کلسيم خاکستر در نزديک تنه
درختان و مرز تاج تفاوت معنيداری نشان نداد ،اما در
فضای بين درختان نسبت به دو تيمار ديگر بهطور معنيداری
کاهش يافت .مقدار کلسيم در کنار تنه درخت 66972/95
و در مرز تاج  66494/77ميليگرم در کيلوگرم اندازهگيری
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شکل  -2مقایسه میانگین پتاسیم ،منیزیم و کلسیم خاکستر حاصل از سوختن بقایای گیاهی در سه موقعیت مورد مطالعه در درختان
برودار

اسیدیته و هدایت الکتریکی
يافتههای اين پژوهش نشان داد که با فاصله از تنه
درخت مقدار اسيديته خاکستر کاهش يافت ،بهطوریکه
بيشترين مقدار آن  76/74در نزديکي تنه درخت و کمترين
مقدار آن  9/96در فضای باز بين درختان اندازهگيری شد.
در مرز تاج درختان مقدار آن  77/22بهدست آمد .تفاوت
بين ميانگين اسيديته در خاکستر حاصل از بقايای گياهي در
اين سه موقعيت معنيدار ( )p > 0/05بود (شکل  -9الف).

بيشترين مقدار هدايت الکتريکي ( 5944ميکروزيمنس بر
سانتيمتر) در نزديک تنه درختان و کمترين مقدار آن
( 6791ميکروزيمنس بر سانتيمتر) در مرز تاج درختان
بهدست آمد .در فضای بين درختان مقدار هدايت الکتريکي
 6241ميکروزيمنس بر سانتيمتر اندازهگيری شد .اختالف
بين هدايت الکتريکي خاکستر موقعيت مرز تاج درختان با
فضای باز بين درختان معنيدار نبود ،اما مقدار هدايت
الکتريکي خاکستر نزديک تنه درختان با دو موقعيت ديگر،
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اختالف معنيداری را نشان داد (شکل  -9ب) .نتايج تجزيه
واريانس نشان داد که موقعيت مکاني خاکستر حاصل از

76
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سوختن بقايای گياهي بر اسيديته و هدايت الکتريکي موجود
در خاکستر ،اثر معنيداری داشت (جدول .)7

نزديک تنه

شکل  -3مقایسه میانگین اسیدیته و هدایت الکتریکی خاکستر حاصل از سوختن بقایای گیاهی در سه موقعیت مورد مطالعه
در درختان برودار

بحث
کربن ،نیتروژن و فسفر
بر اساس نتايج بهدستآمده ،مقدار کربن در خاکستر
موجود در نزديک تنه از دو موقعيت ديگر بهطور معنيداری
کمتر بود .کاهش مقدار کربن در خاکستر بقايای گياهي به
تبديل مواد آلي به معدني و دیاکسيد کربن برميگردد
( Goforth .)Yusiharni & Gilkes, 2012و همکاران
( )6005و  Khannaو همکاران ( )7994بيان کردند که
مقدار کربن با افزايش درجه سوختن کاهش مييابد و در
خاکستر سياه ،مقادير بيشتری از کربن نسبت به خاکستر
سفيد وجود دارد .شدت آتشسوزی بر کربن خاکستر اثر
ميگذارد ،بهطوریکه مقدار کربن باقيمانده در خاکستر با
افزايش شدت آتشسوزی کاهش مييابد ( Murphy et al.,
 .)2006بدينترتيب ،مقدار کربن موجود در خاکستر،
شاخص غيرمستقيمي برای برآورد شدت آتش است
( .)Yusiharni & Gilkes, 2012با توجه به انباشت بيشتر
الشبرگ و مواد قابل اشتعال خشبيشده شامل شاخه و ساقه

درختان در نزديکي تنه درختان و کمتر بودن مقدار کربن
موجود در خاکستر اين منطقه ،ميتوان نتيجه گرفت که شدت
آتش با حرکت از سمت تنه درختان به فضای بيرون تاج
درختان کاهش يافته بود.
مقدار نيتروژن خاکستر با حرکت از سمت تنه درختان به
خارج تاج درختان بهطور معنيداری افزايش يافت .همانند
کربن ،نيتروژن به درجه حرارت حاصل از آتش بسيار
حساس است و در دمای حدود  600درجه سانتيگراد شروع
به تبخير شدن ميکند (.)Yusiharni & Gilkes, 2012
مقدار نيتروژن باقيمانده در خاکستر نيز ميتواند شاخص
خوبي برای برآورد شدت آتش باشد و از دست رفتن آن در
طي آتشسوزی متناسب با مقدار ماده آلي سوخته شده است
( DeBano & Conrad, 1978; Neary et al., 2005; Gray
& Dighton, 2006; Murphy et al., 2006; Qian et al.,

 .)2009مقدار نيتروژن در خاکستر ايجادشده در دماهای
بيشتر از  200درجه سانتيگراد بهطور عمومي کم است و
دليل آن تبديل بيشتر نيتروژن بقايای گياهي به گازهای

506

 NOx ،NH4و  N2در طي فرآيند سوختن است ( Misra et

 .)al., 1993
مقدار فسفر خاکستر در تيمارهای مختلف نيز از الگوی
کربن و نيتروژن پيروی کرد که بيانگر سوختن فسفر آلي،
تبخير آن و باقي ماندن مابقي آن بهصورت فسفر معدني در
خاکستر است ( Kutiel & Shaviv, 1989; Galang et al.,
 .)2010يک آتشسوزی شديد ميتواند بهطور مؤثری مقدار
فسفر معدني را در يک بومسازگان کاهش دهد ( Qian et
 .)al., 2009بهطور معمول ،در دماهای بيشتر از  100درجه
سانتيگراد ،کاهش فسفر در خاکستر بهدليل سوختن فسفر و
تبخير و تبديل آن رخ ميدهد (.)Boring et al., 2004
 Raisonو همکاران ( )7945گزارش کردند که گازهای
حاصل از سوختن فسفر در بقايای گياهي موجود در عرصه
در شرايط اکسيژن کافي  P4O10و در صورت محدود بودن
اکسيژن  P4O6بود.
پتاسیم ،کلسیم و منیزیم
بر اساس نتايج اين پژوهش مشخص شد که مقدار
پتاسيم خاکستر با فاصله از تنه ابتدا کم شد و سپس در
فضای بين درختان بهمقدار زيادی افزايش يافت .ترکيبات
شيميايي اصلي خاکستر شامل کلسيم ،منيزيم و پتاسيم است
( pH .)Gabet & Bookter, 2011خاکستر بسيار زياد است
و با افزايش شدت آتش و درجه حرارت مقدار آن افزايش
مييابد ( Pereira .)Úbeda et al., 2009و همکاران
( )6074نيز همانند پژوهش پيشرو به زياد بودن غلظت سه
عنصر کلسيم ،منيزيم و پتاسيم در خاکستر حاصل از آتش
بقايای گياهي اشاره کردند .درجه حرارت حاصل از آتش،
نکته کليدی و تعيينکننده در ويژگيهای شيميايي خاکستر
است که در گام بعدی ميتواند اثراتي بر حاصلخيزی خاک
از طريق ورود يونها بهجای بگذارد ( Úbeda et al.,
 .)2009پتاسيم از دمای  ،150منيزيم از دمای  7700و
کلسيم از دمای  7650تا  7500درجه سانتيگراد در
خاکستر بقايای گياهي تبخير ميشوند ( Wright & Bailey,

کیفیت شیمیایی خاکستر الشریزه ناشی ...

 .)1982مقدار کلسيم در خاکستر نزديک تنه و مرز تاج
درخت سه برابر مقدار آن در فضای بيرون درختان بود.
مقادير زياد کربنات کلسيم در خاکستر بهدليل تجزيه حرارتي
ترکيبات اکساالت کلسيمي است که بهطور طبيعي در اندام
گياهان وجود دارد ( .)Liodakis et al., 2005مقدار منيزيم
در خاکستر مرز تاج درخت و فضای بيرون درختان دوسوم
مقدار آن در نزديک تنه بود .همانطور که نتايج نشان داد،
رفتار پتاسيم با کلسيم و منيزيم خاکستر در تيمارهای
مختلف ،متفاوت بود .رفتار کاتيونهای موجود در خاکستر
بقايای گياهي به حالليتپذيری ترکيبات غالب آنها شامل
اکسيدها ،کلريدها و کربناتها بستگي دارد (Soto & Diaz-
 .)Fierros, 1993اکسيدهای کلسيم و منيزيم ،حالليتي زياد
در آب دارند ،اما بهسرعت به کربناتهای کمتر محلول
تبديل ميشوند و بهتدريج آزاد ميشوند .کربناتها و
کلريدهای پتاسيم ،حالليتي زياد دارند و بالفاصله شسته
ميشوند .رفتار کاتيونهای تکظرفيتي همانند پتاسيم با
کاتيونهای دوظرفيتي همانند کلسيم و منيزيم در دماهای
مختلف متفاوت است ( .)Soto & Diaz-Fierros, 1993
اسیدیته و هدایت الکتریکی
اسيديته در هر سه تيمار خاکستر ،قليايي و در دامنه 9/9
تا  76/7بود .مقادير زياد اسيديته بهدليل حضور کربناتها،
اکسيدها و هيدروکسيدهای بازی در خاکستر است ( Ulery
 .)et al., 1993مقدار هدايت الکتريکي در خاکستر نزديک
تنه دوبرابر مقدار آن در فضای بين درختان بود .انباشت
بيشتر مواد قابل اشتعال ،منجر به درجه حرارت بيشتر و در
نتيجه ،تجزيه حرارتي بيشتر بقايای گياهي در نزديک تنه
درختان شد که اسيديته و هدايت الکتريکي را افزايش داد.
 Úbedaو همکاران ( )6009در مطالعه اثر درجه حرارت
حاصل از آتشسوزی بر ويژگيهای خاکستر به اين نتيجه
رسيدند که با افزايش درجه حرارت pH ،و  ECخاکستر
افزايش مييابد ،بهطوریکه در دماهای بيشتر از  450درجه
سانتيگراد و بهدليل حضور کربنات کلسيم pH ،و  ECبهطور
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. درجه سانتيگراد بود900 معنيداری بيشتر از دمای
 درجه500 خاکسترهای حاصل از دماهای بيشتر از
سانتيگراد بيشتر بر اجزاء معدني خاک اثرگذار هستند و
 اوليه تاpH ميتوانند منجر به افزايش اسيديته خاک بسته به
 و همکارانGoforth .)Bodi et al., 2014( سه واحد شوند
 وHenig-Sever ) و6009(  و همکارانUlery ،)6005(
) به اين نتيجه رسيدند که با افزايش شدت6007( همکاران
 خاکستر افزايش يافت که با تأثير برpH  مقدار،آتشسوزی
، ميتواند پيامدهايي را برای فعاليت ميکروبي،اسيديته خاک
نرخ معدني شدن عناصر و رويش گياهان داشته باشد
 .)Pereira et al., 2014(
 ميتوان گفت که تفاوت در غلظت عناصر،بهطور کلي
خاکستر در يک منطقه دچار آتشسوزیشده به عوامل
گوناگوني از جمله شدت آتش و مشخصههای محيطي
) و از محل وOliveira-Filho et al., 2018( بستگي دارد
 با حرکت از.موقعيت مکاني قرارگيری آن تأثير ميپذيرد
، نيتروژن،کنار تنه درختان به فضای بين آنها مقدار کربن
،فسفر و پتاسيم خاکستر افزايش مييابد و از مقدار کلسيم
 بهدليل. هدايت الکتريکي و اسيديته آن کم ميشود،منيزيم
تفاوت در مقدار بقايای گياهي تجمعيافته و نوع آنها (چوبي
 با حرکت از تنه درخت،)شدن ساقه و شاخه درختان
 شدت آتش رخداده کمتر شد و،بهسمت فضای بين درختان
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Abstract
Wildfire leads to accumulation of ash in the surface soil, which it can have effect on the
biochemical cycle of elements in the ecosystem. The goal of this study was to investigate some
ash chemical properties of wildfire in litter of the Brant`s oak (Quercus brantii Lindl.) and
vegetation of forest floor and determination gradiant from beneath of tree crown to the outside
of the tree crown. Ash samples were collected immediately after forest wildfire in the summer
2016 in the Darehvaran area in Marivan. One transect was installed on a couner line with 300 m
long on burnt slope. Ten Brant`s oak trees were selected at 30 meters intervals. Three samples
of ash were collected in each tree. The 3 positions of ash samples including: at a distance of 1.5
meters from the base trunk, tree crown border and five-meters far from tree crown. Chemical
properties of ash samples were measured in laboratory. The results showed that the content of
C, N and P of ash increased significantly with movement from tree trunk to outside. The content
of Ca and Mg of ash decreased signifcanly by moving from tree trunks toward the spaces
between them, but the amount of K increased signifcantly. The EC and the pH of the ash
decreased from the trunk side to the outside of the tree crown. In general, it seems that intensity
of the wildfire decreased by moving from the tree trunk to the space between the trees because
of the difference in the amount of litter accumulated.
Keywords: Calsium, fire, Kurdistan province, magnesium, Northern Zagros forests.

