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 هاترین یافتهمهم

های مختلف فیزیکیی و بیوئوویییایایی خیا  کند و بر ویژگیها را تهدید میسوزی یکی از خطراتی است که جنگلشآت

ناپذیری ،های یاال ایران را طعاه حریق کرده که خسارات جبرانسوزی سطوحی از جنگلگذارد. ساالنه آتشجنگل تاثیر می

در جنگیل  9831یافتیه در پیاویز سیوزی وویو نظیور تعیییا اثیر آتیشمتحقیق حاضر به. ناایدبه اکوسیستم جنگل وارد می

 مقایسیه در سیه قایق . روی خصوصیات فیزیکی و ییایایی خا  صورت گرفتی مینودیت واوع در استان گلستان چاچهل

متری از سطح خا  در قرصه جنگلی دچار حریق یده در مقایسه بیا منطقیه ییاهد کیه در سانتی 80-00و  90-00، 0-90

برداری از خا  به روش تصادفی سیستااتیک و نفوذپذیری و فشردگی یکسان انجام گردید. ناونه مجاورت آن با یرایط تقریباً

گیری ید. نتایج نشان داد قاق خا  در بییا خصوصییات های نفوذسنج و پنترومتر اندازهترتیب با استفاده از استوانهخا  به

. کلییه خصوصییات (>00/0p) دار اسیتجز پتاسیم وابل جذب از لحاظ آماری معنیهییایایی در دو قرصه یاهد و سوخته ب

. قایق خیا  در بییا (>00/0p) داری را نشیان دادییایایی خا  در قاق اول در دو قرصه یاهد و سوخته افیزایش معنیی

د. مقدار و سرقت نفوذ بایدار میخصوصیات فیزیکی از جاله تخلخل، فشردگی و وزن مخصوص ظاهری از لحاظ آماری معنی

  باید.دار میسوزی یده نیز از لحاظ آماری معنیآب به خا  در دو قرصه یاهد و آتش

 چای، خصوصیات فیزیکی خا ، خصوصیات ییایایی خا ، قاق خا سوزی، جنگل چهلآتش هاي کلیدي:واژه

 10-893-02  یناسه طرح تحقیقاتی یااره منبع یافته:

 راد، مصطفی مقدمیمحادهادی معیری :)گان(نویسنده

 

 استان گلستان( -چای مینودیتخا  جنگل )جنگل چهلسوزی روی خصوصیات فیزیکوییایایی اثر آتش عنوان:

 26-413-62 شماره:

 62/6/1421  تاریخ:

  علمی هاي کوتاهیافته
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

سوزی بر خصوصیات فیزیکی و ییایایی خا  دارد. با توجه به مطالعات کم در زمینه ها از تاثیر باالی آتشیافته

رسد. نتایج نشان داد قوامل مرتبط با آن، انجام ایا مطالعه ضروری به نظر میخصوصیات فیزیکی خا  از جاله نفوذپذیری و 

دار است. جذب از لحاظ آماری معنیجز پتاسیم وابلقاق خا  در بیا خصوصیات ییایایی در دو قرصه یاهد و سوخته به

نشان داد. قاق خا  در بیا  داری راکلیه خصوصیات ییایایی خا  در قاق اول در دو قرصه یاهد و سوخته افزایش معنی

باید. مقدار و سرقت نفوذ دار میخصوصیات فیزیکی از جاله تخلخل، فشردگی و وزن مخصوص ظاهری از لحاظ آماری معنی

  باید.دار میسوزی یده نیز از لحاظ آماری معنیآب به خا  در دو قرصه یاهد و آتش

  اهمیت موضوع

 محیطی است که آثار مختلفی روی خصوصیات فیزیکی و بیوییایایی خا  ی از آثار مخرب زیستسوزی یکآتش

افتد که روی اکوسیستم جنگل اثر اال ایران اتفاق میهای یسوزی در تعداد زیادی از جنگلجنگل دارد. هر ساله آتش

 گذارد.می

 مقدمه )شرح مساله(

ر یوند که نه تنها باقث نابودی پویش گیاهی، بلکه باقیث اخیت ل دهای دنیا دچار حریق میساالنه تعداد زیادی از جنگل

فرآیندهای هیدرولوئیکی، افزایش فرسایش خا  و رواناب تولیدی از ایا مناطق، مهاجرت و کشتار تعیداد زییادی از جانیداران 

اسیت.  کیرده نگیران آن اثیرات بیا رابطیه در را کشورها و هاه بوده پیشرو طبیعی ب یای از جنگل سوزیآتش امروزه .یودمی

جهیان  سراسیر در هیاجنگیل سیطح از هکتار هامیلیون باقث احتراق ساله هر که ندهست توجهیوابل موضوقات ها،سوزیآتش

 خسیارت سیوزیآتیش اثیر در دنییا هیایسطح جنگل از هکتار میلیون 3 حدود متوسط طوربه که هر سالهطورییوند، بهمی

هیای های طبیعی، ترکیب گونهستمدهنده محیطی آثار درازمدتی بر روی اکوسیقنوان یک نیروی تغییرسوزی بهآتش بینند.می

ویژه تغییر در خصوصیات فیزیکی و ییایایی خا  سطحی، سوختا مواد آلی کف جنگل و تبدیل آن به خاکستر و گیاهی و به

های خا  و اثر بر روی مقدار نفوذپذیری خا  و از سوی دیگر تغییرات ییایایی ایجاد ییده در سوز و دگرگونی الیهمواد نیاه

 جنگیل، سوزیپدیده آتش که است دنیا خیزحادثه کشورهای نیز از جاله کشور ایران ییرات فیزیکی را به دنبال دارد.خا ، تغ

سوزی روی خصوصیات میزان تاثیر آتش تحقیق حاضر نیز به دنبال یناسایییود. می آن محسوب هایبحران تریامهم از یکی

مورد های مختلف را در دو قرصه یاهد و سوخته که ویژگیگلستان است  های استانجنگلدر  فیزیکی و ییایایی خا  جنگل

 تجزیه و تحلیل ورار داده است. 


