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چکیده
سوزي یکی از عوامل مهم ایجاد اختالل در اکوسیستم هاي جنگلی است و به عنوان یک آشفتگی بر ساختار و تجدید حیـات  آتش

ها در قسمتی از هاي چوبی و تجدید حیات آنبر ساختار گونهبررسی اثر آتشهدف از این تحقیق،. هاي گیاهی تأثیرگذار استگونه
-هکتار منطقـه آتـش  40( ها هکتار از این جنگل80بدین منظور .در شمال شرق استان کرمانشاه بودهاي زاگرس میانی واقع جنگل

مترمربعی به شکل دایـره بـه روش  1000قطعه نمونه 80در مجموع . مورد بررسی قرار گرفت) هکتار منطقه شاهد40سوزي شده و 
درختی سوزي در الیهنتایج نشان داد که آتش. متر برداشت شد100×100سیستماتیک و با استفاده از شبکه آماربرداري –تصادفی 

امـا تـراکم درختـی و    . گونـه غالـب بـود   ) Q. brantii(و زادآوري باعث تغییر در ترکیب جنگل نشده است و در هر دو منطقه برودار 
اي کمتـر از منطقـه   ه درختچهس در الیو بالعکتر سوزي شده بیشدار در منطقه آتشبه طور معنیهازادآوري و همچنین تراکم جست

این موضوع در میانگین قطر برابرسینه و سطح مقطع برابـر سـینه   . بودبیشترتعداد درختان در طبقات قطري پایین . به دست آمدشاهد 
تر از سطح مقطع کمسوزي شده میانگین قطر و به تبع آنکه با افزایش قابل توجه درختان کم قطر در منطقه آتشطورياثر گذار بود، به

سوزي تا حدودي مراحل بازسازي دهد که جنگل پس از گذشت نه سال از وقوع آتشنشان میمسألهمنطقه شاهد حاصل شد که این 
.خود را طی کرده و تبدیل به جنگل جوان شده است

. زاگرسهاي چوبی،گونهگروه، تراکمسوزي، ساختار، جستآتش: هاي کلیديواژه

مقدمه
و اثر مخرب در حال حاضر با افزایش جمعیت کره زمین 

انسان بر طبیعت، سیماي آن حالت طبیعی خـود را از دسـت   
هـاي  و در این میـان اکوسیسـتم  ) Ghomi 2007(داده است 

هاي گیاهی به طور دائمی بر اثر عوامـل  جنگلی به ویژه گونه
تـرین  ز مهـم سوزي یکی اآتش. مخرب در حال تغییر هستند

توانـد  شود کـه مـی  ها محسوب میعوامل تخریب در جنگل

طبیعـت، شـدت،   بـه  ر جوامع گیاهی بسته دتغییرات بزرگی 
هـا  وسعت، تکرار، فصل و خصوصیات برگشت پذیري گونـه 

هر ساله مناطق ). Valendik & Vekshin, 2005(ایجاد کند 
سوزي طبیعـی از بـین   وسیعی از پوشش گیاهی توسط آتش

کشـورهاي  واین مسئله به ویـژه در ایـران کـه جـز    . رودمی
شود و از محدودیت شدید پوشـش گیـاهی   خشک تلقی می

Mobaraghi(برد بسیار مهـم اسـت   رنج می et al., 2009 .(
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هاي طبیعی و ایجـاد شـده توسـط بشـر باعـث      سوزيآتش
ــاهی و ایجــاد یــک آشــفتگی عمــده   ــرات پوشــش گی تغیی

خـه طبیعـی پوشـش گیـاهی و     شود که بر چراکولوژیکی می
& Koutsias(گذارد میتأثیرساختار و عملکرد اکوسیستم 

Karteris, 2000.(   امروزه شناسایی آتش و تأثیراتی کـه بـر
ها دارد از اهمیت زیادي برخـوردار اسـت،   پویایی اکوسیستم

اي در حضـور  زیرا در خیلی از موارد آتش نقش تعیین کننده
Stewart(هاي جنگلی دارد و پویایی اکوسیستمگونه et al.,

سوزي بر ساختار، ترکیب همچنین مطالعه تأثیر آتش) 2005
دهـد تـا   هـاي گیـاهی ایـن امکـان را مـی     و زادآوري گونه

-اطالعاتی در مورد وضعیت پوشـش گیـاهی بعـد از آتـش    

توان درك کـرد کـه شـدت    سوزي بدست آید به عبارتی می
بـه جنگـل کمـک کـرده     تخریب به چه میزان بوده و چگونه 

Banjshafiei(است تا به حالت اولیه خود بـازگردد   et al.,

تغییرات ایجاد شده در رابطه البته باید اذعان کرد که). 2007
سوزي همواره نـامطلوب نیسـت و بسـته بـه شـدت      با آتش

سوزي گاهی بـه عنـوان ابـزاري بـراي کسـب اهـداف       آتش
Brockway(مـدیریت مطـرح بـوده اسـت      et al., 2002;

Morgan & Lunt, 1999 (   سـوزي  زیـرا در مـواقعی آتـش
-Martinez(ممکن است باعث افزایش تجدید حیـات شـود   

Sanchez, et al., 1999(.سوزي دو روش براي بعد از آتش
رویش مجدد گیاهانی که : استقرار پوشش گیاهی وجود دارد

سوزي وجود داشتند یا اسـتقرار گیاهـان جدیـد    قبل از آتش
ـ   ,Bond & Midgiey(ذر حاصـل از ب در بعضـی از  ). 2001

مـانی و  ها قادر بـه زنـده  سوزي مریستمها، بعد از آتشگونه
دهـی هسـتند، بـا    دهـی و بـرگ  فعالیت مجدد بـراي جسـت  

، دهـی مجـدد از کنـده   جسـت ،هاي خوابیـده تحریک جوانه
.گیـرد هاي چوبی صورت مـی ریزوم، پیاز، ریشه یا برآمدگی

هر اختاللی اسـت کـه پوشـش بـاالي     دهی واکنش به جست
,Vesk & Westoby(بــرد زمــین را از بــین مــی 2004 .(

-بر آتشدهد تا در براها این امکان را میدهی به گونهجست

-پذیري باالیی نسبت به آتشسوزي مقاومت کنند و برگشت

Qurcus brantii(گونه بلـوط ایرانـی   .سوزي داشته باشند

Lindi (دهی بـاالیی  از قدرت جستهاي زاگرس در جنگل

طوري که این امر تنها رمز پایـداري ایـن   برخوردار است، به
گونه تحت فشارهاي تخریب موجود طـی سـالیان متمـادي    

Fattahi(است  et al., 2000.(
سوزي العمل پوشش گیاهی به آتشدر ارتباط با عکس

مطالعات قابل توجهی در سر تا سر جهان صورت گرفته 
-ین میان با توجه به شرایط طبیعی اکوسیستماست که در ا

-هاي آتش اثرات مختلفی از آتشهاي جنگلی و ویژگی

هاي گیاهی سوزي مبنی بر تغییرات ساختار و زادآوري گونه
Tessler(گزارش شده است  et al., 2016; Varma &

Jayakumal., 2015, Taylor et al., 2013; Hutchinson

et al., 2012; Schweitzer &  Dey, 2011; Scudieri et

al., 2010; Judith et al., 2009; Gonza´ lez-Tagle et

al., 2008; Smirnova et al., 2008; Youngblood et

al., 2006; Nangendo et al., 2005; Franklin et al.,

به ) 2016(و همکاران Tesslerپژوهشیدر ).2003
س از پهیهاي گیادرصد پوشش و غناي گونهبررسی 

مدیترانه شرقی کوه کرمل در سوزي در اکوسیستمآتش
اسرائیل پرداختند و به این نتیجه رسیدند که پوشش درختی 

لی که اسوزي به شدت آسیب دیده است در حپس از آتش
در منطقه طوري که بهاست، افزایش یافته ها تراکم درختچه

ل پوشش غالب منطقه را تشکی،ايهاي درختچهگونهسوخته 
) Jayakumal)2015وVarmaاي دیگردر مطالعه. اندداده

مناطق خشک استوایی در هند کننده انهاي خزدر جنگل
سوزي یک فاکتور حیاتی مشاهده کردند که وقفه بین آتش

سوزي با فواصل هاي درختی است و آتشدر بازسازي گونه
. شوداهتواند باعث افزایش تراکم نهالطوالنی می

مشاهده کردند ) 2012(و همکاران Hutchinsonهمچنین
سوزي سبب افزایش زادآوري گونه بلوط که هر چند آتش

درختان در مشده است اما از طرف دیگر باعث کاهش تراک
، )مترسانتی25قطر برابر سینه بیش از (آشکوب باال 

و ) مترسانتی10-25قطر برابر سینه بین (آشکوب میانی 
و همچنین ) مترسانتی3- 9/9بر سینه بین قطر برا(ها نهال

10قطر برابر سینه بیش از (کاهش سطح مقطع درختان 
علی رغم مطالعات صورت گرفته در .شده است) مترسانتی
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یژیکوبه عنوان یک عامل اکولسوزيآتشتأثیراتزمینه 
- کنون مطالعات معدود و پراکندهجنگلی، تاهايبر اکوسیستم

است هاي زاگرس انجام شدهدر جنگلینهاي در این زم
)Khosravi et al., 2014 ؛Omidi, 2013؛Pourreza et

al., 2009(.هاي علفی و دارا این جنگلها با غناي زیاد گونه
گونه چوبی از منابع مهم بیولوژیکی ایران 190بودن بیش از 
,Jazirehi & Ebrahimi Rostaghi(شوندمحسوب می

هاي زیادي مبنی اخیر گزارشهاي هه، اما در طی د)2003
گزارش شده ي زاگرسهاجنگلسوزي در بر وقوع آتش

Mohammadi(است  et al., 2011 ( روند تا حد زیادي که
و استقرار زادآوري طبیعی در ها را فراهمتخریب این جنگل

استکردهبسیار محدود و با مشکل مواجه را ها آن
)Fattahi et al., 2000(راین مطالعه و شناخت کافی از ، بناب

سوزي به منظور ایجاد هاي گیاهی پس از آتشوضعیت گونه
و اصالح امور مدیریت ضروري دقیق و آگاهانهریزيبرنامه

رو این مطالعه با هدف بررسی ساختار از این. رسدنظر میب
سوزي در هاي چوبی پس از آتشو تجدید حیات گونه 

با توجه به اینکه در این رابطه . هاي زاگرس انجام شدجنگل
-مطالعه جامعی نیز انجام نشده است، نتایج این تحقیق می

هاي مناسب، به حفظ با اجراي مدیریت و ترمیم برنامهتواند 
.اي کمک کندوشش گیاهی در مقیاس محلی و منطقهپ

ها مواد و روش
منطقه مورد مطالعه

ه کیلومتري منطقه مورد مطالعه تنگه بزازخانه در دوازد
16'15"با طول جغرافیایی (بیستون - شمال شرق کرمانشاه

22'36"شرقی و عرض جغرافیایی47°17'5"تا °47
جهت . واقع شده است)شمالی34°23'13"تا °34

و در پرآوو از شمال در امتداد کوهعمومی منطقه جنوبی 
کرمانشاه و در شرق به - جنوب به جاده ارتباطی بیستون

براساس آمار .شودریم روستاي چاالبه محدود میح
میانگین بارش ) سرارود(ترین ایستگاه هواشناسی نزدیک

ماه متر و حداکثر درجه حرارت در مردادمیلی429سالیانه 
6/2گراد و حداقل درجه حرارت در دي ماه سانتی6/28

بندي د است، اقلیم منطقه بر اساس طبقهگرادرجه سانتی
مرطوب معتدل قرار در طبقه اقلیمی نیمه) Q=15/57(آمبرژه 

سیلتی و افق مواد مادري -بافت خاك منطقه رسی. گیردمی
.ریزه و سنگ مادر آهکی استشامل رسوبات نرم با سنگ

اي، منطقه شاهد در این تحقیق به منظور حذف اثرات حاشیه
اي انتخاب شد که از نظر با رعایت فاصله مناسب به گونه

یاتی از قبیل شیب، جهت و ارتفاع از سطح دریا خصوص
).1شکل (ترین همگنی را با منطقه سوخته داشته باشد بیش

، قسمتی از این جنگل در 1385در هفته اول مهر ماه سال 
سوزي از نوع سطحی و عامل گسترش آتش. آتش سوخت

ي که در رطوبود، بهلآن، علفهاي خشک کف جنگ
مثل (ف جنگل بنا به دالیلی هاي کهایی که علفقسمت

.گسترش زیادي نداشتاز بین رفته بود آتش) وجود جاده
پوشش غالب منطقه از نظر جوامع جنگلی در جامعه بلوط 

قرار داشته و گونه برودار Quercetum persicumایرانی 
LindlQuercus brantiزاد گونه با فرم رویشی شاخه

Pourreza(دهدمیغالب اشکوب فوقانی منطقه را تشکیل

et al., 2009( درصد از زادآوري این منطقه 95و بیش از
مجموع . باشدجنسی متعلق به این گونه میصورت غیربه

مشاهده ) اي و زادآوريدرختی، درختچه(هاي چوبی گونه
Quercus(برودار : شده در عرصه مورد بررسی عبارتند از

brantii Lindl. var.persica(ان ، داغداغ)Celtis

caucasica Willd( انجیر ،)Ficus carica( زالزالک ،
)Cerataeg aronia var.minuta( راناس ،)Cerasus

microcarpa (C. A. Mey.)Boiss.( نسترن وحشی ،
)Roza canina ( و بنه)Pistacia atlantica Desf (است.
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کرمانشاههرستانشدر)بزازخانهتنگه(مطالعه موردمنطقهموقعیت.1کل ش

هاآوري دادهروش تحقیق و جمع
سوزي بر فلور منطقهدر این تحقیق به منظور اثر آتش

ابتدا با جنگل گردشی و آماربرداري اولیه از قطر درختان و 
تعیین درصد انحراف معیار و دقت آماربرداري با استفاده از 

): Zobeiri, 2000(تعداد قطعات نمونه تعیین شد 1رابطه 

)1 (

tتعداد قطعات نمونه مورد نیاز، n، 1در رابطه شماره 

انحراف sدرصد،5در سطح احتمال tمقدار آماره جدول 
.دقت آماربرداري استEمعیار و

دست آمد که در هر هقطعه نمونه ب40به این ترتیب تعداد 
اي شکل هر یک به مساحت قطعه نمونه دایره40منطقه 
قطعه 80پیاده شد و در مجموع ) آر10(متر مربع 1000

- برداري تصادفیروش نمونه. نمونه برداشت شد
متر 100×100سیستماتیک بود و ابعاد شبکه آماربرداري 

سال از وقوع 9برداري بعد از گذشت نمونه. دست آمدبه
و در هر قطعه شدانجام1394سوزي در شهریور سال آتش

هاي درختی، درصد تاج ونهنمونه اطالعات مربوط به نوع گ
قطورترین جست در ارتفاع برابر سینه قطر پوشش درختان، 

اد مرگ و میر دهاي درختان، تعها، تعداد جستو ارتفاع آن
مواردي از قبیل آفات، ترك (و درختان خشک شده 

ها به عنوان مبناي ناسالمی خوردگی تنه، خشکی سرشاخه
رصد شیب، ارتفاع از ، جهت جغرافیایی، د)ر گرفته شدظدر ن

ها و زادآوري برداشت و سطح دریا به همراه تعداد درختچه
.ثبت شد

آر 10پس از مشخص شدن قطعات نمونه به مساحت 
هاي درختی تعیین در هر کدام از قطعات نمونه ابتدا نوع گونه



...سوزي بر ساختار و تأثیر آتش126

شد و سپس با استفاده از متر نواري و شیب سنج سونتو قطر 
-برابر سینه و ارتفاع تمام گونهقطورترین جست در ارتفاع 

متر برداشت شد سانتی5هاي درختی با قطر بیش از 
)Khodakarami et al., 2011 .(در هاسپس تعداد جست

براي تعیین درصد تاج پوشش . هر پایه درختی شمارش شد
گیري شد اندازهن، دو قطر عمود بر هم تاج درختاندرختا

)Mirzaei et al., 2008 (هایت با تقسیم مجموع تاج و در ن
پوشش درختان در هر قطعه نمونه به مساحت قطعه نمونه، 

آمد دستدرصد تاج پوشش براي هر قطعه نمونه به
)Pourhashemi, 2003 ؛Mohammadi et al., 2006 ؛

Salehi, et al., 2011( . سطح تاج پوشش تک تک درختان
Khalilpour(شدمحاسبه 2با استفاده از رابطه  et al.,

2014(:
)2(

CCi :،به و سطح تاج درخت به مترمربع
.به متر استiترتیب قطر بزرگ و قطر کوچک تاج درخت

( متر سانتی5هاي چوبی با قطر کمتر از همچنین گونه
ها شمارش ها شناسایی و تعداد آنو درختچه) تجدید حیات

Porbabaei(شدند  et al., 2015.(
ها از معیار اهمیت به منظور مشخص کردن اهمیت گونه

-مقدار اهمیت گونهبراي محاسبه . ها استفاده شدنسبی گونه

اي و زادآوري در هر دو منطقه ، درختچه)SIV(هاي درختی 
Adam: (از فرمول زیر استفاده شد et al, 2007(.

:زیر استفاده شد3براي اشکوب درختی از رابطه 
SIV= تراکم نسبی+ فراوانی نسبی+ ی نسبیچیرگ)3(

4اي و زادآوري نیز از رابطه و براي اشکوب درختچه
:استفاده شد

SIV= تراکم نسبی+ فراوانی نسبی) 4(

فراوانی نسبی = )اي که یک گونه در آن حضور داردتعداد قطعات نمونه/ اي تعداد کل قطعات نمونه(×  100
چیرگی نسبی=) مجموع سطح مقطع برابر سینه یک گونه/ ها ر سینه کل گونهمجموع سطح مقطع براب(×100

تراکم نسبی=) تعداد افراد یک گونه/ هاتعداد کل افراد گونه(× 100

تعداد در هکتار (هاي مورد نظر براي مقایسه مشخصه
در ) درختان، میانگین قطر برابر سینه قطورترین و غیره

( ها ن از نرمال بودن دادهمنطقه پس از حصول اطمینا
) غیر جفتیt( از آزمون پارامتري ) کولوموگروف اسمیرنوف

من uنرمال از آزمون غیر پارامتري هاي غیر و براي داده
.استفاده شدSPSS. 22ویتنی در نرم افزار 

نتایج
ترین مقدار که بیشمیدهدنشان 1مندرج در جدول نتایج 

سوزي رتیب در هر دو منطقه آتشهاي درختی به تاهمیت گونه
مربوط به 6/286و 78/291شده و شاهد با مقدار عددي 

ها نظیر انجیر و داغداغان با سایر گونه. گونه بلوط ایرانی است

اي بلوط، در مرتبه بعدي در مقدار اهمیت گونهمگیرتفاوت چش
ترین مقدار اي بیشدر الیه درختچه. این گونه قرار گرفتند

سوزي شده مربوط به زالزالک با اي در منطقه آتشونهاهمیت گ
ترین آن مربوط به گونه راناس با مقدار و کم56/130ارمقد
در 43/129در منطقه شاهد گونه راناس با مقدار . است43/44

در مرتبه دوم و گونه نسترن 102رتبه اول، زالزالک با مقدار 
در الیه . در مرتبه سوم قرار دارد2/88وحشی با مقدار 

- زادآوري همانند الیه درختی گونه بلوط ایرانی در منطقه آتش

و در منطقه شاهد با مقدار 76/154سوزي شده با مقدار 
اي را به خود اختصاص ترین مقدار اهمیت گونهبیش72/161
.استداده
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سوزي شده و شاهدو زادآوري در مناطق آتشهاي چوبی تراکم نسبی، چیرگی نسبی، فراوانی نسبی و ارزش اهمیت گونه- 1جدول
BUBگونه

RDRBRFSIVRDRBRFSIVدرختی

Quercus brantii64/9964/995/9578/29134/998/995/876/286
Celtis caucasica----65/023/05/252/0

Ficus carica35/035/0575/0----
ايدرختچه

Cerataeg aronia2/88-5/4756/1305/39-5/62102
Cerasus

microcarpa

5/27-79/1143/4443/59-7043/129

Roza canina----05/1-5/755/8
زادآوري

Quercus brantii76/99-5576/15422/99-5/6272/161
Ficus carica23/0-5/273/2----

Pistacia atlantica----77/0-5/227/3
B :سوزي شده، منطقه آتشUB :،منطقه شاهدRD : ،تراکم نسبیRB : ،چیرگی نسبیRF :فراوانی نسبی

سوزي شده و شاهدمشخصات ساختاري منطقه آتش- 2جدول
-BUBPفاکتور value

000/0**607653/5043951/6درصد تاج پوشش
001/0**75/1445/80هکتار درختان سالمتعداد در 

82/5ns064/0تعداد در هکتار درختان مرده
-1111درصد شیب 

-m             (7/16075/1506(میانگین درصد ارتفاع از سطح دریا 

cm(83/852/11ns093/0(میانگین قطر قطورترین جست 

cm2/ ha(02/71435/1217**000/0(میانگین سطح مقطع برابر سینه 

m                                  (13/383/3ns074/0(میانگین ارتفاع جست گروه درختان 

001/0**47/106075/41جست در هکتارمیانگین تعداد 
. نشانه عدم معنی دار بودن استnsدرصد و 99ها در سطح دار بین میانگیننشانه اختالف معنی**
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سوزي شده و شاهد در الیه درختی بین دو منطقه آتش
از نظر تعداد در هکتار درختان سالم، میانگین سطح مقطع 
برابر سینه، درصد تاج پوشش و میانگین تعداد جست در 

دار وجود درصد اختالف معنی99هکتار درختان در سطح 
، به این صورت که میانگین تعداد در هکتار )2جدول (دارد 
-ن و میانگین تعداد جست در هکتار در منطقه آتشدرختا

نتایج . دست آمدتر از منطقه شاهد بهسوزي شده بیش
رو از نظر توزیع درختان در الیه درختی، نشان داد که پیش

ترین تعداد درختان در هکتار سوزي شده بیشدر منطقه آتش
به طوري که . متر تعلق داردسانتی15تا 5به طبقات قطري 

متر این مقدار تقریبا سه برابر منطقه سانتی10طبقه قطري در
در حالی که در طبقات قطري باالتر وضعیت بر . شاهد است

عکس شده است به طوري که افزایش تعداد در هکتار 
تر از درختان در طبقات قطري باالتر در منطقه شاهد، بیش

).2شکل(سوزي شده است منطقه آتش

سوزي شده و شاهدهاي درختی در منطقه آتشپراکنش قطري گونه-2شکل

دهد که گونه بلوط در هر دو منطقه نشان می) 3(جدول
خود ترین تعداد در هکتار و میانگین سطح مقطع را بهبیش

سوزي که در منطقه آتشطورياختصاص داده است، به
رصد درختان د37/99و 66/99شده و شاهد به ترتیب 

. می باشددهد و گونه غالب در هر دو منطقه را تشکیل می
سوزي شده انجیر در منطقه آتشها نظیر گونهسایر گونه

62/0داغداغان در منطقه شاهد با درصد و گونه33/0با 

ود اختصاص خناچیزي از پوشش منطقه را بهسهمدرصد، 
و مجموع تعداد در هکتارمترینرو کاند و از اینداده

تعداد در هکتار درختان در . سطح مقطع را دارا هستند
5/80و در منطقه شاهد 75/144سوزي شده منطقه آتش

- میانگین قطر برابر سینه در منطقه آتش. به دست آمد

52/11متر و در منطقه شاهد سانتی83/8سوزي شده 
.باشدمتر میسانتی
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شاهدسوزي شده وبرابر سینه و مجموع سطح مقطع برابر سینه درختان سالم در منطقه آتشتعداد در هکتار، میانگین قطر-3جدول 

)cm(میانگین قطر برابر سینه تعداد در هکتارگونه
میانگین سطح مقطع برابر سینه

)cm/ha(
BUBPBUBPBUBP

Quercus

brantii
25/14480**001/074/827/12ns086/006/71491/1221**000/0

Ficus carica5/0--92/8--98/713--
Celtis

caucasica
-5/0--77/10--78/1212-

دار عدم معنینشانه nsدرصد و 99در سطح درختان بلوط بین میانگین تعداد در هکتار، میانگین قطر برابر سینه و میانگین سطح مقطع برابر سینه دارنشانه اختالف معنی** عالمت 

.بودن است

شمارش شده گونه بلوط هايجستبین میانگین تعداد 
درصد اختالف 99در دو منطقه از نظر آماري در سطح 

چنین نتایج حاصل از بررسی هم. داري وجود داشتمعنی
طور نشان داد که بهدرختانکل جست در هکتاراختالف 

تیبو شاهد به ترسوزي شدهمتوسط در منطقه آتش
در هکتار حضور دارند که این اصله75/410و 75/1604

بین دو منطقه از نظر آماري در ) 654(اختالف شمارش شده 
گونه بلوط تقریباً تمام . دار استدرصد معنی99سطح

دهد که این موجود در دو منطقه را تشکیل میهايجست
برابر منطقه 5/2تقریبا سوزي شدهآتشمقدار در منطقه 

).4جدول (هد است شا

سوزي شده و شاهددر دو منطقه آتشدرختان جست در هکتارمیانگین تعداد - 4جدول
BUBPگونه

Quercus brantii13±05/1065±625/40**000/0
Ficus carica29/0±42/0--

Celtis caucasica-45/0±45/0-
001/0**075/41±47/1065±13جمع

.درصد است99در سطح تعداد جست در هکتاردار بین میانگین نشانه اختالف معنی** ت عالم

اي و هاي درختچهدر رابطه با تعداد در هکتار گونه
. نشان داده شده است) 6(و ) 5(زادآوري نتایج در جداول 

نتایج نشان داد که در الیه زادآوري گونه بلوط در منطقه 
25/209ا تعداد ب(رصد د76/97سوزي شده با آتش

با تعداد (22/99و در منطقه شاهد با ) در هکتارزادآوري
درصد پوشش غالب زادآوري )در هکتارزادآوري 32

از نظر تعداد کل زادآوري، منطقه . دهدمنطقه را تشکیل می
دارد که این مقدار در منطقه سوزي شده تراکم بیشتري آتش
محاسبات . هد استبرابر منطقه شا5/6سوزي شده آتش

آماري نیز نشان داد که بین دو منطقه از نظر مجموع 
. درصد وجود دارد99داري در سطح زادآوري اختالف معنی

در منطقه ) 23/0% -5/0(ها نظیر گونه انجیر سایر گونه
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در منطقه شاهد ) 77/0% -25/0(سوزي شده و بنهآتش
). 5جدول (د دادندرصد ناچیزي از زادآوري را تشکیل می

اي نیز نتایج نشان داد که دو در رابطه با الیه درختچه
سوزي شده و سه گونه در منطقه شاهد گونه در منطقه آتش

هاي زالزالک و راناس در هر دو منطقه گونه. حضور داشتند
ترین تعداد که نسترن وحشی با کمحضور داشتند، در حالی

شاهد حضور فقط در منطقه) 05/1%- 5/1(در هکتار 

تر از ها در منطقه شاهد بیشتعداد در هکتار گونه. داشت
از نظر تعداد در هکتار . دست آمدسوزي شده بهمنطقه آتش

هاي زالزالک و راناس در دو منطقه در سطح کل، بین گونه
داري وجود داشت، به طوري که درصد اختالف معنی99

-ر منطقه آتشها در منطقه شاهد سه برابتعداد کل درختچه

). 6جدول (سوزي حاصل شد 

سوزي شده و شاهدتعداد در هکتار زادآوري در دو منطقه آتش-5جدول 
BUBPگونه

Quercus brantii25/20932**000/0
Ficus carica5/0--

Pistacia atlantica-25/0-
000/0**75/20925/32جمع

.درصد است99ر بین میانگین تعداد در هکتار زادآوري در سطح دانشانه اختالف معنی** عالمت 

سوزي شده و شاهداي در دو منطقه آتشهاي درختچهتعداد در هکتار گونه-6جدول 
BUBPگونه

Cerataeg aronia25/3956**000/0
Cerasus microcarpa825/84**000/0

Roza canina-5/1-
000/0**25/4775/141جمع

. درصد است99در سطح هادرختچهدار بین میانگین تعداد در هکتار نشانه اختالف معنی** عالمت  

گیريبحث و نتیجه
دار سوزي باعث کاهش معنیها نشان داد که آتشبررسی

- درصد تاج پوشش و کاهش میانگین ارتفاع و افزایش معنی

ي شده است سوزدار تعداد در هکتار درختان در منطقه آتش
توان براي کاهش یکی از دالیل اصلی که می). 2جدول (

درصد تاج پوشش درختان در منطقه سوخته شده عنوان کرد 
سوزي حادث شده در منطقه از این است که هر چند آتش

نوع سطحی بوده است اما به علت ارتفاع کم درختان در 
ده سوزي به تاج درختان سرایت کرمنطقه مورد مطالعه، آتش

.و باعث کاهش درصد تاج پوشش درختان شده است
5(افزایش تعداد در هکتار درختان در طبقات قطري پایین 

طوري که میانگین ، بهاستصورت گرفته) مترسانتی15تا 
قطر برابر سینه و به تبع آن سطح مقطع برابر سینه در منطقه 

دست آمد و این هسوزي شده کمتر از منطقه شاهد بآتش
سوزي باعث این مطلب است که تخریب ناشی از آتشیدمؤ

تغییر در توزیع طبقات قطري و حرکت توده به سمت توده 
سال 30در تحقیقی که در شمال آریزونا .جوان شده است

سوزي صورت گرفت مشاهده شد که پس از وقوع آتش
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در ضمن . افزایش یافته است228%تراکم درختان به میزان 
در درختان سط قطر برابر سینه وو متدرصد تاج پوشش

کمتر از منطقه شاهد مشاهده شدسوزي شده منطقه آتش
)Bataineh et al., 2006 .( مطالعاتKhosravi و همکاران
بر تنوع سطحی سوزي در ارتباط با تأثیر آتش) 1393(

هاي گیاهی کف جنگل در منطقه ایالم زیستی و ترکیب گونه
باعث کاهش درصد تاج پوشش سوزي نیز نشان داد که آتش

هاي در تحقیقی دیگر که در جنگلعالوه شود بهدرختان می
رودبار گیالن در شمال کشور انجام شد مشاهده شد که 

باعث افزایش تعداد در هکتار درختان و سطحی سوزي آتش
کاهش درصد تاج پوشش و متوسط قطر برابر سینه شده 

Adel(است  et al., 2012 .(دیگر ایج تحقیقات همچنین نت
)Banjshafiei et al., 2007 ؛Smirnove et al., 2008 ( نیز

به عالوه مشخص . کنندرا تأیید میرو نتایج پژوهش پیش
سوزي شده تعداد در هکتار درختان شد که در منطقه آتش

مرده نیز نسبت به منطقه شاهد باالتر است، اما این اختالف 
دهد که ان میمطالب فوق نش). 3جدول (دار نبود معنی

سوزي مراحل سال از وقوع آتش9جنگل پس از گذشت 
شده و خشکبازسازي خود را طی کرده و با حذف درختان 

مرده، تبدیل به جنگلی جوان شده که اکثر افراد آن را 
متر تشکیل سانتی10تر از کميقطرطبقه درختان جوان با 

تر ر بیشسوزي شده و شاهد ددر هر دو منطقه آتش. اندداده
قطعات نمونه مورد بررسی گونه بلوط ایرانی به عنوان گونه 

اي به تر قطعات نمونه از نظر ترکیب گونهغالب بود و بیش
در واقع باید ). 3جدول (شد مشاهدهصورت بلوط خالص 
ها سوزي سبب تغییر در ترکیب گونهاذعان کرد که آتش

فرم رویشی با توجه به اینکه گونه درختی بلوط. نشده است
دور به دست آمدههاي زاگرس است نتیجه غالب در جنگل
ساختار ) 2008(و همکاران Gonzales.از انتظار نیست
در هاي چوبی در طول توالی آتشگونهجنگل و ترکیب

بلوط در رشته کوه شرقی مادره در -جنگل آمیخته کاج
شمال شرقی مکزیک را بررسی کردند و به این نتیجه 

هاي گیاهی سوزي ترکیب گونهکه پس از آتشرسیدند

- شبیه شرایط قبل از آتش،سال60چوبی پس از گذشت 

.سوزي است
تمام تقریباًبا توجه به تحقیق حاضر مشخص گردید که 

موجود در دو منطقه، متعلق به گونه بلوط ایرانی هايجست
ربراب5/2تقریباًسوزي شده بود که این مقدار در منطقه آتش

- بلوط ایرانی به آتشترین پاسخمهم. منطقه شاهد است

باشددهی میسوزي به منظور حفظ بقاي خود، جست
)Pourreza et al., 2009( .سوزي به این گونه پس از آتش

هاي خفته موجود در ساقه شروع به دلیل تحریک جوانه
) 1385(و همکاران Talebiتحقیقیدر .کنددهی میجست

و عنوان کردند که این بررسی لوط ایرانی را خصوصیات ب
- جست تولید می5تا 4درختان به طور متوسط در هر پایه 

-با بررسی جنگل) Fattahi)1374اي دیگر در مطالعه. کنند

ها، تنها رمز پایداري ترین علت تخریب آنهاي بلوط و مهم
رغم قطع و استقامت این گونه را تولید جست فراوان علی 

هاي همچنین ممکن است این منطقه در سال. زیاد بیان کرد
سوزي شده باشد و از آنجایی که داراي قبل نیز دچار آتش

-هاي خفته بیشتر و به تبع آن تعداد جوانهتعداد جست بیش

تري بوده است، بنابراین نسبت به منطقه شاهد داراي تعداد 
4ه در جدول طور کهمان. تري استجست در هکتار بیش

. شود، منطقه شاهد نیز داراي تعدادي جست استمشاهده می
تواند به دالیل دیگري از جمله از آنجایی که تولید جست می

قطع درخت باشد، در منطقه شاهد به علت اینکه به روستا و 
هاي کشاورزي نزدیک است درختان موجود در آن زمین

قطع شده ممکن است براي مصارف کشاورزي و دامداري 
نتایج این تحقیق با مطالعات . دهی کرده باشندباشند و جست

Pourreza(دیگر  et al., 2009؛Naderzadeh, 2013؛
Gould et al., 2001 ؛Brton, 1999 (همخوانی دارد.

نتایج بررسی میانگین تعداد در هکتار زادآوري در 
سوزي شده و شنشان داد که بین دو منطقه آت) 5جدول (

-ها اختالف معنیشاهد از نظر تعداد در هکتار مجموع گونه

5/6سوزي شده دار وجود دارد که این مقدار در منطقه آتش
با توجه به اینکه اکثر درختان مادري . برابر منطقه شاهد بود

ترین زادآوري نیز مربوط به گونه از گونه بلوط بود بیش
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بلوط در هر دو منطقه با که طوريبه) 1جدول(بلوط است 
، پوشش غالب )درصد95بیش از (گیري درصد چشم

سازگاري فیزیولوژیکی . زادآوري منطقه را تشکیل داده است
سازد که از طریق سیستم ریشه گونه بلوط آن را قادر می

هاي خشک به رشد خود ادامه دهد و پس خود در رویشگاه
از بین رفتن سوزي که موجباز عوامل تخریبی مانند آتش

دهی کند شود، دوباره جستها میها و شاخهساقه
)Johnson et al., 2002( همین مسئله سبب شده است که ،

این گونه چنان قدرت رقابت باالیی داشته باشد که بذرهاي 
در .دیگر فرصت حضور در مناطق را پیدا نکننديهاگونه

دآوري در با بررسی زا) 2010(و همکاران Greenايمطالعه
دشت کامبرلند آمریکا مشاهده کردند که در تیمارهاي 

مانی بلوط قرمز بیشتر از سوختن، قدرت زادآوري و زنده
از دالیل افزایش زادآوري در منطقه . گونه افرا قرمز است

ها باشد، با توجه به اینکه در تواند کاهش تعداد درختچهمی
فته بودها کاهش یامنطقه سوخته شده تعداد درختچه

فرصت براي رشد بهتر زادآوري با ایجاد فضاي ،)6جدول(
و همکارانO'Brionدر مطالعات . شده استتر فراهم بیش

ها بر در ارتباط با اثرات درختان و درختچه) 2007(
این Pinus radiateهاي بومی زادآوري طبیعی در توده

-مکانها در زادآوري و نهالبه دست آمد که استقرارنتیجه 

هایی با ترکیب کمتر از زیر اشکوب از طریق فراهم شدن 
و اثرات پوشش است ترتر براي رشد، بیشفضاي بیش

تر از تاج پوشش اي در استقرار زادآوري بیشدرختچه
ها احتمال درختچهيدرصد باالبنابراین درختان است 

در مطالعات دیگر.حضور زادآوري را کاهش داده است
Martinez- Sanchez و ) 1998(و همکارانDe las Heras

ها گزارش دادند که تیمار حذف درختچه) 2002(و همکاران 
هاي کاج حلبی را افزایش و سوزي ارتفاع نهالپس از آتش

دیگر نیز در تحقیقات . مرگ و میر آن را کاهش داده است
Green( دست آمدنتایج مشابهی به et al., 2012 ؛

Vockenhuber et al., 2011؛Adel et al., 2012Clvo

et al., 2003;et al., 2003Franklin ؛Khosravi et al.,

2014.(

نشان داد که بین دو اي نیز نتایج در رابطه با الیه درختچه
سوزي شده و شاهد از نظر میانگین تعداد در آتشمنطقه

درصد 99هاي زالزالک و راناس در سطح هکتار گونه
ار وجود داشت که مقدار این میانگین در داختالف معنی

که طوريسوزي بود بهتر از منطقه آتشمنطقه شاهد بیش
-ها در منطقه شاهد سه برابر منطقه آتشتعداد کل درختچه

سوزي تاثیري در واقع آتش). 6جدول (دست آمد سوزي به
ها نتوانستند خود را با ها داشته است و آنمنفی بر درختچه

در تحقیقی که در . سوزي وفق دهندز آتششرایط پس ا
سال پس از 20هاي ساحلی جنوب کارولیناي آمریکا دشت
سوزي باعث سوزي صورت گرفت مشاهده شد که آتشآتش

Lewis(شودها میها و یا حذف آنکاهش تراکم درختچه

& Harshbarger, 1976.( در تحقیقی دیگر که در جنوب
هاي دید که اگر چه درختچهمشاهده گر،آپاالش انجام شد

هاي همیشه سبز کاهش خزان کننده افزایش و درختچه
-س از آتشها پی در مجموع، تعداد کل درختچهیافتند، ول

Elliott(سوزي به نصف کاهش یافت  et al., 1999.( علت
هاي توان به افزایش تراکم در الیهاصلی این مسئله را می

اشغال فضاي مناسب زادآوري و درختی نسبت داد که با
Adel(انداي را گرفتههاي درختچهفرصت بازسازي گونه et

al., 2012(توان بیان کرد توان یا ، دلیل دیگري که می
اي موجود در منطقه از نظر هاي درختچهاستعداد کم گونه

سوزي ها پس از آتشبازسازي و زادآوري غیر جنسی آن
در . اندا نداشتهدهی مانند بلوط راست که خاصیت جست

منطقه شاهد گونه راناس جزء گونه چیره منطقه بوده است 
سوزي نتوانسته است الگوي اما پس از آتش) 1جدول (

چیرگی خود را حفظ کند و جاي خود را به گونه پیشگام 
که به طوري). Marvi Mohajer, 2005(زالزالک داده است 

رعت این گونه توانسته جمعیت خود را در منطقه به س
. گسترش دهد

به طور کلی نتایج مطالعات پوشش گیاهی در این تحقیق 
ها ي بر نوع و ترکیب گونهتأثیرسوزي آتشنشان داد که 

گونه غالب منطقه ،نداشته است و در هر دو الیه گونه بلوط
بوده است ولی افزایش تعداد در هکتار درختان در طبقات 
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دهد که جنگل شان میپایین اتفاق افتاده است، این مسئله ن
سوزي تا حدودي پس از گذشت نه سال از وقوع آتش

مراحل بازسازي خود را طی کرده و تبدیل به جنگل جوان 
جست در هکتار درختاناز طرف دیگر میانگین . شده است

بیشتر از منطقه داري سوزي شده به طور معنیدر منطقه آتش
شد گونه غالب با توجه به اینکه قبالً هم گفته. شاهد بود

دهی است و این گونه با خاصیت جستبلوط ایرانی،منطقه
سوزي مقاومت باالیی که دارد از این طریق در مقابل آتش

الزم به ذکر است که که آتش باعث تغییر فرم . کرده است
حال . شودزاد میزاد به شاخههاي بلوط از فرم دانهجنگل

زاد یک به شاخهزادآنکه که تبدیل شدن یک جنگل دانه
وجودهاي بهروند تخریبی براي جنگل است، زیرا که جست

گیرند که این خود آمده به شدت در معرض آسیب قرار می
ممکن است سبب کاهش پایداري اکوسیستم در برابر 

شود که در این پیشنهاد میبنابراین. نامالیمات محیطی شود
هاي ستمنطقه عملیات اصالح پرورش با هدف گزینش ج

هاي آسیب دیده و مناسب، ایجاد ساختار مناسب در توده
زاد هاي دانهزاد به سمت تودههاي جنگلی شاخههدایت توده

همچنین . زاد انجام پذیردزاد با فراوانی بخش شاخهو شاخه
با توجه به اینکه رویشگاه مورد مطالعه وضعیت مناسبی را از 

رد و همین مسئله سبب هاي چوبی ندانظر تنوع و غناي گونه
شده است که این رویشگاه حساسیت بیشتري نسبت به 

سوزي داشته باشد، بنابراین عوامل مخرب محیطی نظیر آتش
سوزي مانند تهیه اتخاذ رویکردهاي پیشگیري از وقوع آتش

سوزي، ایجاد تاسیسات هاي موسوم به نقشه خطر آتشنقشه
ي نگهبانی، اجراي هابر، احداث برجحفاظتی مثل جاده آتش

-ها و تعلیم و تربیت و فرهنگقاطعانه مقررات و مجازات

- مردم توسط مسئولین ذیربط ضروري بنظر میعامه سازي 

. رسد
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