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بررسی اثر دماهای باال بر ویژگیهای رطوبتی و برخی خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی خاک در شرایط کنترل شده
 زهره سپهری؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی ساری ،ایران.
*

 زینب جعفریان ؛ دانشیار دانشکده منابعطبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی ساری ،ایران.
 عطااله کاویان؛ دانشیار دانشکده منابعطبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی ساری ،ایران.
 قدرت اله حیدری؛ استادیار دانشکده منابعطبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی ساری ،ایران.

چکیده
از آنجاییکه آتش سبب تغییر خصوصیات خاک میشود؛ آگاهی از اثرات آتشسووز رور ی خواک هتوم موییریم مراتو زو از
آتشسوز اهمیم داید .مطالعها ررا رریسی تأثیر آتش رر ی خصوصویات یییییویش شویمیایی هیویی لو ییی خواک مرتو دی
منطقووۀ چووورات شترسوووااک سووووادکو انجوووا گریوووم .نمونوووهروووردای دی د تیوووی گیووواهی Astragalus gossypinus
 Artemisia aucheriانجا تعیاد  021نمونه خاک ررداشم شی .طرح آزمایش ره صویت یاکاوییل را زایوه کوام ت تصوادیی روا ۳
تیرای رود .زنج تیمای شامل خاک شاهیش خاک سوخاه را مشعل خاک سوخاه دی کوی را دموا 011ش ۰11 ۳11دیهوه سوانایاراد
ررا آزمایش آماد گردیی .دی آزمایشاا یژگیها رایمش یطورم اشباعش pHش ماد آلیش ظرییم زیاعیش نقطه زژمردگویش یطوروم دی
دسارس ظرییم ناهدای انیاز گیر شینی .ناایج نشاک داد که را اییایش دما دیصی ذیات شن  pHخاک ایویایش دیصوی یسش
سیلم یطورم اشباع کاهش یایم .دی مجموع حرایت آتش رهطوی قارل توهتی زاانسیل خاک ررا ناتیای یطورم نفوذزذیر
یا کاهش داد اسم .دی نایجه را تغییر یژگیها یییییی شیمیایی خصوصات هییی لو ییی خاکش محیط زنیگی مییر ایگانیسمهوا
ییشهها گیاهاک تغییر کرد مییاک ی اناب یرسایش اییایش مییاری.

واژگاان کلیادی

ناوهداشوم آب خواکش آتوشش تیمایهوا حرایتویش Astragalus gossypinusش Artemisia aucheriش

مرت چرات.

* نویسنی مسئول :شمای تماس+5300۳۳33۳28۰ :

Email: Jafarian79@yahoo.com
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 .1مقدمه
آتشسوز ییوی از قوییمیتورین عوامول اکولوو ییی
اسووم کووه چرخووۀ زیسووای گونووههووا گیوواهی یا دی
اکوسیسامها مرتعی تحم تأثیر قورای داد روه عنوواک
یک عامل شناخاه شوی دی تغییور خصوصویات یییییویش
شوویمیاییش ریولووو ییی هیوویی لو ییی خوواک محسوووب
میگردد [ .]۳0 03آتشسووز چوه روه طووی طبیعوی
صویت گیرد چه حاصل دسم رشور راشوی چرخوه موواد
مغذ ش یژگویهوا حیواتیش یییییویش یطوروم دیهوه
حرایت خاک یا تغییر میدهی .هرچنی این اثورات ممیون
اسم ناچیی یا کوتا مویت راشویش روا ایون حوال ی کول
اکوسیسام اثرگذای اسم .یرا انیش شویتش سوعم زمواک
قوع آتشسوز سوبب ایجواد یژگویهوا مافوا تی دی
اکوسیسامها محلی منطقها مویشوود [ .]۳2اصووًت
آتشسوز ها شییی از همله آتوشسووز هوا کناورل
نشی ش رر ی مشخصههوا مخالوخ خواک دایا اثورات
منفی ریشار نسوبم روه آتوشسووز هوا کوم شویت
میراشنی دماها زیاد حاصل از آتشسوز ممین اسم

موهب احاراق نسبی یوا کامول موواد آلویش از روین ییوان
سوواخاماک خوواکش کوواهش مووواد ووذایی دی اثوور تبخیوور
نفوذزذیر خواک
آرشوییش تغییر دی اساحیا دانهرنی
گردد [5ش 20ش  .]28 2۰را هود موواد قارول اشواعال دی
سووطخ خوواک گووا دمووا خوواک رووه  ۰11-811دیهووه
سانایگراد مییسویش یسوییک روه چنوین دیهوه حرایتوی

خصوصا دی تماس را مواد مذاب آتشفشانی دی دامنوههوا
کو آتفشانی امیاکزذیر اسم اما عمق نفوذ دما دی خواکش
ره نسوبم توراکم ذیات یطوروم خواک زیور موواد قارول
اشاعال رسواای داید روه صوویت یوک گرادیواک نی لوی
حرایتی رود که دی عمق  ۰سانایمار خاک رهنییت روه
 0۰1دیهه سانایگراد مییسی ا لب گرما روه عموق 21
سانایمار خاک نمییسی [3ش 01ش  .]08 00دی سوطخ
مرات کشوی آتشسوز ها ماعید ره طوی عموی بروه
عنواک یک عامول اصو حی رورا از روین روردک گیاهواک

آرخییدای ش مجله منار طبیعی ایراکش د ی 95ش شمای 4ش زمسااک 0۳5۰

نامر وب) یر عمی صویت میگیرد [ ]4که روا توهوه
ره شرایط آب هووایی هور منطقوه اثورات مافوا تی ی
زوشش گیاهی خاک میگذاید [ .]8ییوی از متومتورین
اثراتووی کووه آتووش ی خوواک دایدش تووأثیر ی ظرییووم
ناهدای آب بمییاک آری که دی خواک ذخیور شوی دی

نتایم تهنشین مویگوردد) دی خواک اسوم .ایون یواکاویش
تعیین کننیة مییاک آب دی دسارس ررا یشی گیا روود
رنارراین یک عامل متم دی تجییی حیات گیا دی منطقۀ
آتووش سوووز شووی محسوووب موویگووردد [ .]09ظرییووم
ناووهدای آب موهووود دی خوواک ریشووار توسووط رایوومش
ساخاماکش مییاک مواد آلی تراکم حجموی خواک تعیوین
میشوود [2۳ش  .]۳۰ 25دی مطالعوات زیواد مشوخ
شی که یژگیهوا مخالوخ خواک از هملوه اسویییاه
رایم خاک [)24ش کررن آلوی [ ]24 22ناتویای آب
توسط خاک [09ش  ]۳0 22تحم تاثیر آتشسوز قورای
میگیرد .از آنجا که دی منطقه موید مطالعوه همچنوین دی
دیار عرصهها طبیعی کشوی آتشسوز هوا عموی
یرعمی دیی شوی معمووً اط عواتی از شویت آنتوا
رخصوص مییاک تغییرات دیهه حرایتی که دی خاک ایجاد
کردنیش دی دسوارس نیسوم روا توهوه روه اینیوه قطعوا
آتشسوز ها را توهه ره شیت دماها ایجاد شی ش آثوای

مافا تی رور خواک زوشوش گیواهی داینویش لوذا دی ایون
تحقیق سعی شی تا اثرات سوخان دی دماها مخالخ رور
یژگوویهووا خوواک رخصوووص یژگوویهووا یطووورای
هییی لو ییی خاک دی مرات منطقه رهطووی آزمایشوااهی
شبیهساز گردد.

 .2مواد و روشها
 .1.2منطقه مورد مطالعه
ایوون زووژ هش دی مرات و چوورات اق و دی شترسووااک
سوادکو ش اسااک مازنییاک انجا شی بشیل .)0سعم ایون
زیر حوز حی د  ۳1۰کیلومار مرر رود کوه دی محوی د
هغراییووایی 91΄ ۰1°تووا  0۰΄ ۰۳°شوومالی ۳۰°

یژگیها یطورای ررخی خصوصیات یییییی شیمیایی ...
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΄ 3۰تا  21΄ ۳9°شرقی اق شی اسم گواهی توسوط
چوزاناک اهالی منطقه روه منوووی متیوا سواخان ارویای
روورا گرمووا از ر وین رووردک گونووههووا خشووبیش موووید
آتشسوز دسای قرای میگیرد .حیاکثر راینیگی منطقوه

مرروط ره یصل زائیی روا حوی د  ۳1دیصوی کول راینویگی
سووالیانه رووا میوواناین  2۰1-۰۰1میلوویماوور حوویاقل
راینیگی دی یصل تارسااک را حی د  21دیصی کل راینیگی
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را میاناین  0۳1-2۰1میلیمار میراشی [ ]۳1بمیاناین
راینیگی ساًنه  ۳9۰میلویماور دی سوال تحقیوق ۳82
میلیمار رود اسم) .رر اساس اقلیم نما آمبور ش منطقوه
موید مطالعه دایا اقلیم نیموه مرطووب سورد مویراشوی.
حوویاقل دیهووه حوورایت سووالیانه دی منطقووه  -01دیهووه
سانایگراد حیاکثر دیهه حرایت سوالیانه آک دی حوی د
 ۳8دیهه سانایگراد اسم.


شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در استان و کشور

 .2.2نمونهبرداری و آزمایشات خاک
دی مطالعات مییانی اراویا روا زیموایش صوحرایی یلووی
منطقه دی د تیی گیاهی را گونهها الوب Astragalus
 aisimrtrA aucheri gossypinusشناسایی شوینی .د
تیووی گیوواهی رووه گونووها اناخوواب شووینی کووه از نووور
یژگیها محیطی ییساک رودنی تنتا نوع زوشش الب

آنتا مافا ت روود .دی هور تیوی گیواهی  91نمونوه خواک
گریاه شی ره آزمایشاا مناقل شینی .سپ نسبم روه
آماد ساز  ۰تیمای شامل خاک شاهیش خواک سووخاه روا
مشعل خاک سوخاه دی کوی را دما 011ش۰11 ۳11

دیهه سوانایاراد اقویا شوی .رورا اعموال تیموای آتوشش
نمونهها خاک دی اساوانهها یوًد ضی زنگ بقطر۰1
میلیمار ایتفاع  2۰میلیمار) ییخاه را اسافاد از یک
مشعل از ایتفاع  21سانایمار ره میت  ۰دقیقه حورایت
داد شینی .ررا اعموال تیمایهوا گرموایی ب011ش ۳11
 ۰11دیهه سانایگراد) نمونوههوا خواک داخول روتوه
چینی سپ دی داخل کوی روه مویت  ۳1دقیقوه قورای
داد شینی [ .]۳0ررا انیاز گیر ظرییم زیاعی نقطوه
زژمردگیش خاکها ارایا روا اتوانول  %59از زیور روه تویییج
اشباع شینی سپ را اسافا از آب دی  ۰مرحلوه زهیشوی
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شینی تا اتانول رهطوی کامل شساه شود .ظرییم زیاعوی
نقطه زژمردگوی روا اسوافاد از ی ش صوفحه یشوای [2
 ]0۰انووویاز گیووور شوووینی .همچنوووین دی آزمایشووواا
یژگویهوا زیور مووید انویاز گیور قورای گریانووی :زک

مخصووووص ظووواهر  :از ی ش کلوخوووهش رایوووم :ی ش
هییی مار ش یطورم اشباع :ی ش تتیه گل اشوباعش آهوک:
تیاراسووویوکش اسووویییاه :ی ش زاانسووویومار ش هووویایم
الیارییی :را اسوافاد از دسوااا  ECسونج الیار نییویش
کررن آلی :ارایا کررن آلی خاک را اسافاد از ی ش الیوی
ر ک ریسم آمی [ ]۳3سپ از را اسافاد از ضوریب 2
دیصی مادة آلی محاسبه گردیی.

 .3.2تجزیه و تحلیل دادهها
دی اراوویا نرمووال رووودک داد هووا رووا اسووافاد از آزموووک
 Kolmogrov-Smirnovهمانی اییان ها را اسافاد از
آزموک لیوک موید رریسی قرای گریم .کوه روا آزمووکهوا
مذکوی نرمال روودک همانوی داد هوا تأییوی شوی .رورا

آرخییدای ش مجله منار طبیعی ایراکش د ی 95ش شمای 4ش زمسااک 0۳5۰

رریسی تأثیر گونه تیمایهوا مخالوخ حرایتوی اثورات
ماقارووول آنتوووا ررخصوصووویات یییییووویش شووویمیایی
هییی لو ییی خاک از تجییوه اییوان د طریوه رورا
مقایسه میاناین خصوصیات موید رریسی دی اثر تیمایها
مخالخ از آزموک دانین اسافاد شی ررا نمونههایی که
اییان ناررارر داشوانی بpHش نقطوه زژمردگوی ظرییوم
ناهدای ) از آزمووک  Dunnet Cاسوافاد شوی .تجییوه
تحلیل داد ها دی نر اییای  SPSSنسخه 09انجا گریم.

 .3نتایج
ناایج آنالیی اییان مرروط ره تأثیر تیمایها مخالوخ
حرایتی رر ی خصوصیات هییی لو ییی خاک دی هی ل
شمای  0ذکر شوی اسوم .دی هویک یوک از عوامول مووید
رریسی اثر ماقارل گونه تیمای معنیدای نبود اسم.

جدول .1نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای حرارتی بر خصوصیات هیدرولوژیکی خاک

عوامل خاکی

ظرییم زیاعی

نقطه زژمردگی

یطورم دی دسارس

ظرییم ناهدای

منابع تغیرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

گونه
تیمای
گونه×تیمای
گونه
تیمای
گونه×تیمای
گونه
تیمای
گونه×تیمای
گونه
تیمای
گونه×تیمای

0
4
4
0
4
4
0
4
4
0
4
4

20/0۳4
0۰۰/۳۰۰
04/۳44
2۳/398
48۳/۳
0/420
1/13۳
5۳/522
0۳/159
30/93۰
0905/395
4/392

20/0۳4
۳3/3۳5
۳/۰39
2۳/398
003/۳2۰
1/۳۰۰
1/13۳
2۳/431
۳/284
30/93۰
414/598
0/209

 :nsعی هود اخا ف معنیدای * :اخا ف معنیدای دی سطخ  %۰ب :** )P 1/1۰اخا ف معنیدای دی سطخ  %0ب) P 1/10

F
*4/۳0۳
**8/529
1/8۳2ns
**00/302
**۰3/۰۰3
1/089ns
1/109ns
*4/402
1/90۰ns
**00/302
**۰3/۰۰3
1/089ns
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گیاهی  Astragalus gossypinusرهطوی معنیدای ریشار
از تیی  aisimrtrA aucheriمیراشی .دی خواک نسووخاه
نیی ظرییم زیاعی رهطوی معنیدای ریشار از خواکهوا
سوخاه دی کوی میراشی اما را خواک سووخاه روا مشوعل
تفا ت معنیدای نیاید بشیل.)2

تغییرات ظرییم زیاعی دی تیمایها حرایتی :را توهوه
ره ناایج رهدسم آمی تیمایها حرایتی ره احاموال %55
ب )P<1/10گونووه رووه احامووال  %5۰ب )P<1/1۰روور ی
مییاک ظرییم زیاعی تأثیرگوذای شوینی اموا توأثیر ماقارول
گونه تیموای معنویدای نشوی اسوم بهوی ل .)0مقایسوه
میاناین نشواک داد کوه میویاک ظرییوم زیاعوی دی تیوی
b

ظرییم زیاعی ()cm3/cm3

گونه ها گیاهی

a

a

ظرفیتزراعی()cm3/cm3

a

۳۰
۳1
2۰
21
0۰
01
۰
1

c

bc

ab

تیمارهایحرارتی

شکل .2مقایسه میانگین ظرفیت زراعی در تیمارهای حرارتی و گونههای مورد بررسی
بحر ف مشاره نشاکدهنی عی اخا ف معنیدای حر ف ناماشاره نشاکدهنی هود اخا ف معنیدای میراشنی)

تغییرات نقطه زژمردگی دی تیمایها حرایتی :را توهه
ره ناایج ریسم آمی گونه تیمای ره احاموال  55%توأثیر
معنوویدای روور ی نقطووه زژمردگووی داشووانی امووا تووأثیر
ماقارل گونوه تیموای معنویدای نشوی اسوم بهوی ل.)0
مقایسه میاناین نشاک داد که میویاک نقطوه زژمردگوی دی
تیی گیاهی  Astragalus gossypinusرهطوی معنویدای
ریشار از تیی  aisimrtrA aucheriمیراشی .خاک شواهی
خاک سوخاه دی دموا  011°Cتفوا ت معنویدای از
نور مییاک نقطه زژمردگی را ییییار نیاینوی اموا روا سوایر
تیمایها رهطوی معنیدای مافا تنی .ریشارین مییاک نقطوه
زژمردگی یا خاک شاهی کمارین مییاک یا خاک سوخاه


دی دما  ۰11°Cره خود اخاصاص داد اسم بشیل.)۳
تغییرات یطورم دی دسوارس دی تیمایهوا حرایتوی:
ناایج ریسم آمی حاکی از آک اسم که روه احاموال 5۰%
تیمای تأثیر معنیدای رر ی یطورم دی دسارس داشواه
اسم اما گونه تأثیر ماقارل گونه تیمای معنیدای نبوود
اسووم بهووی ل .)0ناووایج حاصوول از مقایسووه میوواناین
تیمایها حرایتی نشاک داد کوه یطوروم دی دسوارس دی
خوواکهووا سوووخاه دی دمووا ۰11°C ۳11°C
خاک سوخاه را مشوعل تفوا ت معنویدای نیاشوانی اموا
رطوی معنیدای ریشار از خاک شاهی خاک سووخاه دی
دما  011°Cرودنی بشیل .)4
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b
نقطه زژمردگی ب)cm3/cm3

a
b
b

a

21
0۰

b

01
۰

نقطهپژمردگی()cm3/cm3

a

2۰

1

گونه ها گیاهی



تیمایها حرایتی





شکل  .3مقایسه میانگین نقطه پژمردگی در تیمارهای حرارتی و گونههای مورد بررسی
بحر ف مشاره نشاکدهنی عی اخا ف معنیدای حر ف ناماشاره نشاکدهنی هود اخا ف معنیدای میراشنی)

a
a

تیمایها حرایتی

یطورم دی دسارسب)cm3/cm3

b

b

b

09
04
02
01
3
9
4
2
1



شکل :4تغییرات رطوبت در دسترس در تیمارهای حرارتی
بحر ف مشاره نشاکدهنی عی اخا ف معنیدای حر ف ناماشاره نشاکدهنی هود اخا ف معنیدای میراشنی)

تغییرات ظرییم ناوهدای دی تیمایهوا حرایتوی :روا
توهه ره هی ل شمای  0روه احاموال  %55تیموای گونوه
تأثیر معنیدای رر ظرییم ناهدای داشاهانوی اموا توأثیر
ماقارل گونه تیمای معنیدای نبود اسم .میویاک ظرییوم
ناهدای دی تیی گیاهی  Astragalus gossypinusرهطوی
معنیدای ریشار از تیی  aisimrtrA aucheriمویراشوی.

ناایج حاصل از مقایسه میاناین تیمایها حرایتوی نشواک
داد که خاک شاهی خاک سوخاه دی دما  011 °Cروا
ییییار تفا ت معنیدای نیاینی اما را سایر تیمایها رهطوی
معنیدای مافا تنی .ریشارین مییاک ظرییم ناوهدای یا
خاک شاهی کمارین میویاک یا خواک حورایات دیوی دی
دما  ۰11°Cره خود اخاصاص داد اسم بشیل .)۰
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a

2۰
21
0۰
01
۰

ظرییم ناه دای ب)cm3/cm3

b

۳1

1
دیمنه

گوک

گونه ها گیاهی
شکل .5مقایسه میانگین ظرفیت نگهداری در تیمارهای حرارتی و گونههای مورد بررسی
بحر ف مشاره نشاکدهنی عی اخا ف معنیدای حر ف ناماشاره نشاکدهنی هود اخا ف معنیدای میراشنی)

یژگویهوا
اثر آتوش تیمایهوا حرایتوی رور ی
یییییی شیمیایی خاک :قاوی دموا رواً مویی د یس
سیلم ره شن تبییل شی اسم .همانطوی که دی هوی ل 4
آمووی اسوومش دیصووی شوون دی تیمووای  ۳11 011دیهووه
سانایاراد ایویایش معنویدای زیویا کورد اسوم .دیصوی
سیلمش یس مواد آلی را اییایش دیهوه حورایت روهطووی
معنیدای کاهش یایاه اسم اما روین تیموای  ۰11دیهوه
سانایاراد را شاهی تفا ت معنویدای دیوی نشوی اسوم.
یطورم اشوباع دی تیمایهوا شواهی خواک سووخاه روا

مشعل تفا ت معنیدای را ییییار نیاشانی اما را ایویایش
دیهه حرایت رهطوی معنیدای کاهش یایم .دیصی مواد
آلی دی تیمایها  ۳11 ۰11دیهه روهطووی معنویدای
کاهش یایاه اسم اما دی خاکها سوخاه را مشوعل دی
دما  011دیهه تغییور معنویدای نشواک نویاد اسوم.
مییاک  pHدی خاکها نسووخاه سووخاه روا مشوعل
دیهه حرایت  ۰11دیهه تفا ت معنیدای نیاشوانی اموا
دی تیمایها  ۳11 011دیهه رهطوی معنیدای اییایش
یایانی.

جدول .2نتایج آماری مقایسه میانگین ویژگیهای خاک تحت تیمارهای حرارتی مختلف
یژگی

احی

شن
سیلم
یس
یطورم اشباع
مواد آلی

دیصی
دیصی
دیصی
دیصی
دیصی

pH
هیایم الیارییی
آهک

_
دسی زیمن رر مار
دیصی

تیمایها حرایتی

F

شاهی

011°C

۳11°C

۰11°C

مشعل

۰۳/54a
23/05b
08/39a
۰4/32c
۰/25cd
3/2۰ab
1/42۰a
2/50a

۰0/2۰a
23/۰۰b
21/05a
۰8/۰1c
۰/۰3d
8/53a
1/4۰4a
2/1۳ab

89/99c
09/02a
8/20b
4۳/19a
۳/92b
3/99b
1/498ab
1b

83/12c
08/00a
4/39b
44/52a
0/53a
5/2۰c
1/112b
1b

۰5/2۳b
2۰/۳4b
0۰/42a
45/۰۰b
4/81c
3/۳۳b
1/0۰۰ab
0/52a

**۰3/538
**28/415
**۳4/5۳۰
**۳2/400
**۰2/3۳8
**41/05۳
**5/04۳
**02/9۰

** :اخا ف معنیدای دی سطخ  %0ب)P<1/10ش حر ف مشاره نشاکدهنی عی اخا ف معنیدای حر ف ناماشاره نشاکدهنی هود اخا ف معنیدای میراشنی.
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 .4بحث و نتیجهگیری
آتش روهعنوواک یوک عامول شوناخاه شوی دی تغییور
خصوصیات خاک ی ناهدای آب موهوود دی خواک روه
شمای میآیی .تأثیر آتش رور ی خواک تنتوا روه حورایت
آتش ارساه نیسم رلیه ره طول میت حرایت نیی ایتبواط
داید .رنارراین مییاک شعله میت زماک آتشسوز نقوش
زیاد دی تعیین اثرات آتش مییاک یطورم خواک داینوی
[ .]۳0همانطوی کوه م حووه گردیوی تیمایهوا مخالوخ
حرایتی تأثیر معنیدای رر ی زایامارها موید رریسوی
داینی .رهطوی کلی رور اسواس ناوایج ایون تحقیوقش گونوهش
یژگیها یطورای تیمایها حرایتی هر یک رهتنتوایی
تأثیر معنیدای رر ی یطورم خاک داشانی .ره عبوایت
دیارش سطوح مخالوخ دی داخول هور یوک از ایون عوامول
نسبم ره ییییار اخا ف معنیدای داشاهانی .را توهه ره
ناایج ریسوم آموی ش تیوی گووکش ظرییوم زیاعویش نقطوۀ
زژمردگی ظرییوم ناوهدای ریشوار نسوبم روه تیوی
دیمنه داشم .این ناایج را ناایج ریسم آموی از مطالعوات
[ ]۳9 0۳مطارقم داید .را توهه ره شیلها شومای 2ش
۳ش  ۰ 4نمونووههووا سوووخاه دی دمووا  011°Cتووأثیر
معنوویدای روور ی زایمارهووا ظرییووم زیاعوویش نقطووه
زژمردگوویش یطورووم دی دسووارس ظرییووم ناووهدای
نیاشوووانیش قاوووی دموووا روووه  ۰11°C ۳11°Cیسووویی
زایامارها مذکوی ره هی یطورم دی دسارس دی مقایسه را
شاهی کاهش معنیدای یایانی .اما یطورم دی دسارس روا
اییایش دما رهطوی معنیدای اییایش یایم که این نایجوه
را ناایج [ ]۳0همواهنای داید .ظرییوم زیاعوی دی دموا
 ۳11°Cکاهش معنویدای داشوم اموا د روای دی دموا
 ۰11°Cی نی اییایشی زییا کردش دلیل این امر احامواًت روه
خاطر سوخان کامل مواد آلی تولیی خاکسار دی دماها
روواًتر موویراشووی .از آنجووا کووه خاکسووار تووأثیر مثباووی دی
ناهداشم آب موهود دی خاک داید رنوارراین توا حوی د

کوواهش دی میوویاک ناووهداشووم آب یا هبووراک مووینمایووی.
محققاک [ ]۰ ۳0نیی دی کایهوا خوود روه ایون نایجوه

آرخییدای ش مجله منار طبیعی ایراکش د ی 95ش شمای 4ش زمسااک 0۳5۰

یسیینی .ضمنات هماکطووی کوه دی هوی ل  2دیوی شوی
اییایش دما سبب تبوییل یس سویلم روه شون شوی
اییایش شن ره دنبال آک تغییر دی ساخاماک خواک نیوی
تا حی د سبب رتبود شورایط یطوورای خواک خصوصوات
یطورم دی دسارس شی اسم .را توهه ره هی ل شومای 4
ریشارین مییاک  pHمررووط روه خواک سووخاه دی دموا
 ۰11°Cرود اسم pH .خاک دی اثر آتشسوز هوا روه
دنبال آک دی اثور سووخان موواد آلوی یهوا شویک رازهوا
اییایش معنیدای مییاروی [ .]۳میویاک یس سویلم روا
اییایش دما دی خاکها سوخاه دی دماها راً روهطووی
معنیدای کاهش یایانی که دی اثر تبوییل آنتوا روه شون
رود لذا مییاک شن ی نی اییایشی داشم کوه روا مطالعوات
[ ]24مطارقوم داید .دلیوول هوود شوون ریشوار دی خوواک
سوخاهش اکسییها هییی کسییها آلومینیم سیلیسیم
اسم که دی طی تخریب کائولین خاک ایجاد مویشوونی
عامل سویمانی شویک ذیات تشوییل خاکیانوههوایی روه
انیاز ذیات شن میراشنی [ .]24تغییر دیصی اهیا رایم
خاک ناشی از یولییوله شیک یس رود حاصل تغییور دی
شیمی خاک اسم .مییاک هیایم الیارییی را اییایش دموا
 ۳11°Cرهطوی معنیدای اییایش یایومش ایویایش میویاک
هیایم الیارییی توا دموا  ۳11°Cروه دلیول آزاد شویک
کاتیوکها راز دی اثر سوخان مواد آلی مویراشوی []29
دی دما رواًتر از  ۳11 °Cدی زوی ما شوی شویک ذیات
یسش ذیاتی ره انیازة شن تولیی مویشوود کوه اکسوییها
زایووه یا احاطووه کوورد موهووب کوواهش میوویاک هوویایم
الیارییی میگردنی [ .]02 5میویاک یطوروم اشوباع دی
تیمای شاهی ریشارین مییاک یا ره خود اخاصواص دادش اموا
همرا را اییایش دموا کواهش معنویدای زیویا نموود .دی
دماها راً رهعلم از دسم ییان مواد آلی خواکش میویاک
تخلخل خاک کم شی رنارراین میویاک یطوروم کواهش
مییاری .ناایج حاصل از مطالعه [ ]04نیی مؤیی این مطلوب
میراشی .مییاک مواد آلی دی خاکها سوخاه دی دماها
 ۰11 ۳11دیهووه سووانایگووراد تفووا ت معنوویدای دی
مقایسه را خاک شاهی داشانی رهطوی که کمارین میویاک

یژگیها یطورای ررخی خصوصیات یییییی شیمیایی ...

رریسی اثر دماها راً رر

زایامارها مذکوی دی دما  ۰11°Cدیی میشود .کاهش
دیصی مواد آلی دی دماها راً میتوانی رهدلیول سووخان
کامل این مواد تبییل آنتا ره خاکسار راشی که روا ناوایج
محققانی چوک [9ش 23ش ۰ش  ]۳۳ 0همخوانی داید.
نتیجهگیری :ره اساثنا یطوروم دی دسوارس رقیوه
یژگیها یطورای را ایویایش دموا کواهش یایاوه اسوم.
کوواهش ظرییووم ناتوویای آب دی خوواک سووبب ایوویایش
ی اناب یرسایش خاک خواهی شی .تغییر ظرییم زیاعوی
نقطه زژمردگی نیی شرایط یا ررا زنیگی گیاهاک تغییور
میدهی .ع رر اینتوا تغییورات یژگویهوا یییییوی
شیمیایی خواک ماننوی کواهش دیصوی مواد آلویش یس
سیلم یطورم خاک تغییر یژگیهوایی چووک دیصوی
آهکش هیایم الیارییی  pHخاک دی اثر دماها رواً
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ناشوی از آتووش روه یووژ دی خوواک سووطحی سووبب تغییوور
ساخاماک یژگیها کمی کیفوی خواک کوه محویط
زنیگی مییر گا ینیسمها خاکی رسار حیات زوشوش
گیاهی یا تشییل میدهیش خواهی شوی زنویگی یا رورا
آناک دشوای خواهی کورد .همواکطووی کوه ناوایج تحقیوق
حاضر تحقیقات مشاره نشواک داد آتوش دی شویتهوا
یژگویهوا
مافا ت را ایجواد دماهوا مخالوخ رور ی
مخالخ خاک از همله یژگویهوا هیویی لو ییی خواک
تاثیرات مافا تی داید که میتوانی روا تواثیر رور خواک روه
عنواک یک رخش متم از اکوسیسام رر کل اکوسیسام نیوی
اثرگذای راشی.
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