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تأثیر آتشسوزی بر ساختار پوشش گیاهی در جنگلهای زاگرس
(مطالعه موردی :شهرستان سروآباد ،استان کردستان)
بهمن مرادی ،1هومن روانبخش ،2علیرضا مشکی 2و نقی شعبانیان

3

 5دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جنگلشناسی و اکولوژی جنگل ،دانشگاه سمنان
 3استادیار گروه جنگلداری ،دانشکدۀ کویرشناسی ،دانشگاه سمنان
3

دانشيار جنگلکاری ،اصالح نژاد و اکولوژی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه کردستان
(تاریخ دریافت5331/3/3 :؛ تاریخ پذیرش)5331/7/31 :

چکیده
تغييرات اقليمی و افزایش ميانگين دماای سااهنه ا یاکساو و دخالاتهاای انساانی ا ساوی دیگار ساب افازایش
آتشسو ی در جنگلها و مراتع شده است .بهنظر میرسد آتشسو ی بر پوشش گياهی اثر دارد و سااختار تاودههاای
جنگلی را تغيير میدهد .در تحقيق حاضر ،تغييرات ترکي گونههای چوبی ،سااختار ،شاادابی و تجدیاد حياات تاودۀ
جنگلی در جنگلهای غرب کشور در شهرستان سروآباد کردستان بررسی شد .در این بررسی دو تودۀ ساوختهشاده و
شاهد به مساحت چهار هکتار با شرایط محيطی و جامعه گياهی یکسان انتخااب ،شابکهبنادی و در قالا  40قطعاه
نمونه ،آماربرداری صددرصد شدند .مقایسه دادههای تيمارهای آتشسو ی و شاهد با آ ماون  tمساتقل انجااگ گرفات.
نتایج نشان داد که پس ا رخداد آتشسو ی و گذشت  50سال ا آن ،سهم درختان بلاو کااهش و در مقابال ساهم
گونههای وليک و باداگ افزایش یافته است .در گونهی بنه تفاوتی مالحظه نمیشود .بااداگ و بناه مقاومات بيشاتری ا
بلو ایرانی (برودار) در برابر آتشسو ی نشان دادند .ميانگين تعداد جستها در منطقۀ آتشساو ی بيشاتر ا منطقاۀ
شاهد بوده ،اگرچه این تفاوت معنیدار نبود .ميانگين قطر یقۀ برودار در منطقۀ شاهد کمتار ا منطقاۀ آتاشساو ی و
ميانگين ارتفاع کل در منطقه شاهد بيشتر ا منطقاه آتاشساو ی باود .همچناين در ميناۀ ادآوری ،سان و ارتفااع
نونهالها در منطقه شاهد و آتشسو ی دارای اختالف معنیدار بودند ،اما تعداد در قطعه نمونه دارای اختالف معنیدار
نبود.
واژههای کلیدی :آتشسو ی ،بلو ایرانی ،شاخه اد ،ادآوری ،کردستان.

 نویسندۀ مسئول

شمارۀ تماس03333333088 :

ایميلh.ravanbakhsh@semnan.ac.ir :
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مقدمه و هدف
آتش ا عوامل اکولاوژیکی مخارب در جنگالهاا و
جزئی جدانشدنی در بيشاتر اکوسيساتمهاای جنگلای
است که میتواند در با سا ی جنگال نياز مهام باشاد
( .)Certini, 2005آتاشساو یهاای طبيعای یکای ا
دهیل اصلی تخری جنگالهاا و تغييار در سااختار و
تنااوع آنهاساات ( )Pausas and Vallejo,1999کااه
به عنوان یکی ا مهم ترین عوامل اکولوژیکی مایتواناد
ترکيبات جوامع گياهی و پویایی آنها را بهشدت تحت
تأثير قرار دهد .امرو ه آتشسو ی بر روی کارۀ ماين
پس ا فعاليتهاای کشااور ی و شاهری ،فراگيرتارین
عامل تخری اکوسيستمهای طبيعی بهشامار مایرود
( .)Yin et al., 2004شدت خساارت آتاشساو ی باه
جنگلها برحس نوع گونۀ درختی و محايط متفااوت
اساات ( .)Jaiswal et al., 2002گياهااان علفاای و
همچنين گونههای چوبی در پاساخ باه ا دسات دادن
تماگ یا قسمتی ا انداگهای خاود در اثار آتاشساو ی
شروع به ترميم و با سا ی خود میکنند .ایان فرایناد،
بهطور معمول توسط جست در گونههایی کاه تواناایی
توليد جست دارند انجاگ میگيرد .بعد ا آتاش ساو ی
جستها میتوانند ا جوانههای خفته یاا قسامتهاای
سطحی گياهاان یاا ا قسامت هاای مختلاد در باين
هشبرگ ،هوموس یا هیاههاای خاا باهوجاود آیناد
( .)Flinn and Wein, 1977یکای ا عوامال گساترش
آتش و افزایش صدمات ،نوع جنگل است .آتشساو ی
در جنگلهای جوان یا شاخه اد بيشتر ا جنگالهاای
مساانتاار اساات ،یاارا انبااوهی و شاااخههااای نااا و
خشکيدۀ آنها بيشتر است (عادلی و یخکشای.)5314 ،
در برخی اکوسيستم هاا آتاش بخشای تفکياکناپاذیر
است و در مناطق مدیتراناهای آتاشساو ی در ساط
بهنسبت وسيعی ساليانه مشااهده مایشاود (نظاری و
همکاران .)5335 ،منطقۀ تحقيق ( اگرس شمالی) نيز
با داشتن اقلايم شابهمدیتراناهای ،چناين وضاعيتی را
دارد .علاایرغاام اهمياات و تااأثير آتااشسااو ی در
اکوسيستمهای جنگلی و حساسيت یااد جنگالهاای
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ایران باهویاژه جنگالهاای اگارس باه آتاشساو ی
اطالعات اندکی در این مينه موجود است .در مطالعاۀ
تغيياارات ساااختار جنگاال و تنااوع گونااهای بعااد ا
آتشسو ی (جمشيدیباختر  )5333 ،مشخص شد که
آتشسو ی تغيياری در سااختار جنگال ایجااد نکارد.
مطالعات ) Stephens and Gill (2005در جنگلهاای
شمال غربی مکزیاک و ) Haugaasen et al. (2003در
جنگلهاای آماا ون نياز چناين نتيجاهای را گازارش
کردهاند .بنابر نتایج پوررضاا و همکااران ( )5388باين
ميزان جستدهی بلو ایرانی با تعداد جستهای قبل
ا آتشسو ی و درصد سوختگی رابطه مثبتای وجاود
دارد .بهعبارت دیگر ،با افزایش تعداد جستهای قبال
ا آتشسو ی،ميزان جستدهی نيز افازایش ماییاباد.
شااکری و همکاااران ( )5380در مطالعااهای در پااار
ملی گلستان ،تفاوت معنیداری در ميزان تنوع یستی
دو منطقۀ آتش سو ی و بدون آتش مشااهده نکردناد.
بانجشفيعی و همکااران ( )5388اثار آتاشساو ی بار
رویش قطری تعدادی ا گونههاای درختای را بررسای
کردند و نتيجه گرفتند که ریشاۀ تغييارات در رویاش
قطری را میتوان در عوامل دیگری بهغيرا اقليم مانند
آتشسو ی جستوجو کرد.
براساس آمار سا مان جنگل ها ،مراتع و آبخيزداری
کشور ساهنه صدها آتاش ساو ی در منااطق مختلاد
ایران رخ میدهد .بنابر گزارشهاای ساا مان خوارباار
جهانی (فاائو) در ساال  ،3001هرسااله حادود 0/00
درصد ا جنگلهای ایران در اثر آتاش ساو ی ا باين
ماایرود .صاارفنظاار ا دهیاال باارو آتااش ،تااأثيرات
یستمحيطی ،تخری منابع طبيعای و ا باين رفاتن
پوشش گيااهی موجاود دارای اهميات یاادی اسات،
ا اینرو بررسی تأثيرات آتش سو ی بر پوشش گيااهی
موج میشود .با تجزیه وتحليل قوتها و ضاعدهاا و
نيااز فرصااتهااا و تهدیاادهای موجااود ،سااا گارترین
راهبردهاا را معرفای کارد و ساسس باه اولویاتبنادی
حااو ههااای جنگلاای باارای تهي اۀ طاارحهااای احيااایی
پرداخت .هدف ا این تحقيق بررسی اثر آتش بر برخی
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خصوصيات تودۀ جنگلی و تعيين حساسيت باه آتاش
گونههای چوبی بومی در جنگلهای اگرس شمالی در
جنگلهای شهرستان سروآباد استان کردساتان اسات.
با این فرضيه کاه آتاش بار خصوصايات سااختاری و
سااالمت پوشااش گياااهی تااأثير دارد و سااب کاااهش
جستدهی ،افزایش ميانگين قطر یقه و ارتفاع توده و
افت شادابی و سالمت درختان میشود.
مواد و روشها
منطقۀ تحقیق

ایاان تحقي اق در جنگاالهااای روسااتای ناایآوا در
شهرسااتان سااروآباد اسااتان کردسااتان انجاااگ گرفاات.
منطقۀ تحقيق با مساحت  4هکتاار در  53کيلاومتری
جنوب شارقی شهرساتان ساروآباد واقاع شاده اسات
(شکل  .)5در این منطقه با توجاه باه هادف مطالعاه،
پهنااهای بااا رخااداد آتااشسااو ی و پهنااهای فاقااد
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آتش سو ی درکنار هام و باا شارایط محيطای مشاابه
یافت شد .حوضۀ تحقيق در سيستم مختصاات UTM
در ون  38باااا موقعيااات جغرافياااائی  133470تاااا
 050813متر طول شرقی و  3350303تا 3334104
متر عرض شمالی قرار گرفته اسات .وجاود کاوه هاای
اورامانات و شاهو و رطوبت ابرهای باران ای مدیتراناه،
شرایط را برای ایجاد اکوسيستم جنگلی این در منطقه
فراهم کرده است .وضعيت آبوهاوائی منطقاه ،اغلا
متأثر ا جبهۀ هوای مدیترانهای بوده و قسامت عماده
بارش منطقه در اواخر مستان و اوایل بهار و کمتارین
آن در فصل تابستان است .ميانگين دماای گارگ تارین
ماه (مرداد)  58/08و مياانگين دماای ساردترین مااه
(بهماان)  5/15درجااۀ سااانتیگااراد اساات .متوسااط
بارندگی ساهنه  304/30ميلایمتار اسات و در اقلايم
نمای دومارتن جزو مناطق بسيار مرطاوب باهحسااب
میآید (بیناگ.)5335 ،

شکل -5نقشۀ منطقۀ تحقيق و شبکهبندی آن
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روش پژوهش

در این پژوهش ،منطقهای که طی ده سال گذشته
دو بار دچار آتشسو ی شد (بار اول در ساال  5384و
بااار دوگ در سااال  )5333و در مجاااورت آن ،منطقااۀ
دیگری با شرایط مشابه اما فاقد آتش سو ی باهعناوان
شاااهد انتخاااب شاادند .آتااشسااو یهااای رخداده بااا
نوع سطحی آغا شده و به تنه و تاج نيز توسعه یافتاه
بودند .در سایت مورد نظار آساي یقاه ،پاایينتناه و
گاااهی تاااج درخاات مشاااهده شااد .در انتخاااب محاال
آتشسو ی و شاهد اصل بر این بود کاه کلياۀ شارایط
محيطی (توپوگرافی و مينشناسی) ،تأثيرات انسانی و
جامعه گياهی ،تا حد ممکن مشابه بوده و تنهاا عامال
متمایزکننده و اثرگذار رخاداد آتاشساو ی باشاد .دو
تودۀ ساوختهشاده و شااهد هرکاداگ باه مسااحت دو
هکتار ،ابتدا با کمک دستگاه  GPSنقشه برداری شاد و
سسس شبکهبندی منطقه براسااس قطعاه نموناههاای
هزار متر مربعی صورت گرفت (شکل  .)5پس ا حذف
قطعااه نمونااههااای بااا تااأثيرات حاشاايهای و نيااز
قطعه نمونههای دارای شي بيشاتر ا  00درصاد ،در
منطقۀ شاهد و منطقۀ آتشسو ی ا هرکداگ  30قطعه
نمونه انتخاب و مختصات هر قطعهنمونه مشخص شد.
در قطعات نمونه مشخصات کمی و کيفی درختاان
و درختچهها شامل ناگ گونه ،مبدأ ،تعداد جست ،قطار
یقه ،ارتفاع کل ،قطر بزرگ و قطر کوچک تااج و رتباۀ
شادابی به تفکيک پایههای سوخته و ساالم در منطقاۀ
آتشسو ی و منطقۀ شاهد اندا هگيری و ثبت شد .فرگ
غال درختان بلو منطقاه ،شااخه اد باود؛ بناابراین
شاخصهای ماورد بررسای ،بارای کلياۀ جساتهاای
شاخه اد با قطر یقه بيش ا  7سانتیمتر انادا هگياری
شده و قطرهای کمتر فقط شامارش شاد .آمااربرداری

در تابستان  5334انجاگ گرفات و در مجماوع 5535
پایۀ اصلی درختان و درختچهها شاامل  3830جسات
شاخه اد آماربرداری شد .برای تعيين ارتفاع درختاان،
ابتدا ارتفاع جستگروههاا باه تفکياک انادا هگياری و
سسس ميانگين ارتفاع جستگروههاا باهعناوان ارتفااع
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کل پایه اصلی درخت یا درختچه ثبت شاد .همچناين
شادابی درختان در بخش تنه و تاج (ميانگين یکسوگ
پایين ،یکسوگ ميانی و یکسوگ باهی تااج) در چهاار
سط قراردادی ( 5خيلی شاداب 3 ،شاداب 3،شاادابی
متوسط 4 ،شادابی کام) رتباه دهای شاد .مشخصاات
ادآوری شامل گونه ،تعداد ،سن ،ارتفاع ،منشأ ،شادابی
و پرستار در همۀ قطعات نمونه ثبت شد .نونهاالهاا و
نهالهای غيرمتصل به تنۀ درختان ماادری باا ارتفااع
کمتاار ا  5متاار و قطاار یق اۀ کمتاار ا  1سااانتیمتاار
بااهعنااوان ادآوری محسااوب شاادند .تخمااين ساان
ادآوریها براساس ساختار رشد و ردگيری انشعابات و
شااااامارش نوشااااااخههاااااا انجااااااگ گرفااااات
(.)Barnes et al., 1997
دادههای جمع آوری شده ابتدا ا نظار نرماال باودن
به وسيلۀ آ مون کولموگروف-اسميرنوف بررسی شاد و
سااسس مقایسااه دادههااا در تيمارهااای آتااشسااو ی و
شاهد بهوسيله آ مون  tمستقل ،و برای متغير رتباهای
شادابی بهوسيلۀ آ مون مان-ویتنای انجااگ گرفات .در
ایاان پااژوهش ا ناارگافاازار  SPSSنسااخه  58باارای
تحلياالهااای آماااری ،ا برنام اۀ  Excelباارای ترساايم
نمودارها و ا نرگافزارهاای  Arc-GIS ،Map Sourceو
 Auto CADبرای تهيۀ نقشه و شبکهبندی شاطرنجی
منطقه استفاده شد.
نتایج
ترکیب گونههای درختی و درختچهای

در منطقۀ آتشسو ی و شاهد ،هفت گونۀ درختای
و درختچهای ،متعلق به پنج تيرۀ گياهی ثبت شاد .در
جدول  5ميزان حضور هریک ا گوناههاا باه تفکياک
منطقۀ آتش سو ی و شاهد ذکر شده است .همان طاور
که مالحظه مایشاود ،گوناۀ بارودار یاا بلاو ایرانای
( )Quercus brantiiدر منطقۀ شااهد ساهم بيشاتری
در ترکياا پوشااش گياااهی داشاات ،امااا در منطقااۀ
آتشسو ی این ساهم کااهش پيادا کارد و در مقابال

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال هشتم ،شمارۀ  ،3پایيز  ،5331صفحۀ  385تا 333

سهم گونههاای ولياک ( )Crataegus microcarpaو
بااااداگ ( )Amygdalus orientalisافااازایش یافااات.
در رابطااه بااا بنااه ( )Pistacia atlanticaتفاااوتی
مالحظااااه نماا ایشااااود و گونااااههااااای کاااايکم
( ،)Acer monspessulanumانجير ( )Ficus caricaو
آلبااالوی وحشاای ( )Cerasus microcarpaدر کاال
منطقه حضور اندکی داشتند.
ميانگين تعداد درخت موجود در قطعه نمونههاا در
منطقۀ آتاشساو ی معاادل  33/71اصاله و مياانگين
تعداد درخات موجاود در قطعاه نموناههاا در منطقاۀ
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شاهد  33/8اصله بود که نشاندهندۀ کاهش مياانگين
 55اصله درخت در هر قطعه نموناۀ 5000مترمربعای
است.
حساسیت گونهها به آتشسوزی

ا کل درختان 08/31 ،درصد در اثار آتاشساو ی
دچار آسي شدهاند .در ميان گونههایی که پایۀ کاافی
در منطقااۀ تحقيااق داشااتهانااد ،نساابت درختااان
آسي دیاده باه کال در گوناۀ بارودار بيشاترین و در
گونههای باداگ و بنه کمترین بوده است (جدول .)5

جدول  -5گونه و تعداد پایۀ موجود و درصد حضور در منطقۀ آتشسو ی و شاهد
منطقۀ آتشسو ی
ناگ فارسی

ناگ علمی

برودار ،بلو ایرانی
Quercus brantii
بنه
Pistacia atlantica
وليک
Crataegus microcarpa
افرا کيکم
Acer monspessulanum
انجير
Ficus carica
باداگ
Amygdalus orientalis
آلبالو وحشی
Cerasus microcarpa
جمع

منطقۀ شاهد

تعداد

درصد حضور

تعدادپایۀ
سوخته*

درصدپایۀ
سوخته*

تعداد

درصدحضور

314
54
10
0
3
53
4
411

77/8
3/07
53/3
5/3
0/4
4/5
0/87
500

334
3
53
3
0
0
0
358

83/01
35
33/33
33/33
0
0
0
08/31

058
33
35
0
0
0
4
070

35/4
3/4
4/0
0
0
0
0/0
500

* پایههایی که در اثر آتشسو ی اخير دچار آسي شدهاند ،اما هنو نده و پابرجا هستند.

مقایسۀ ویژگیهای سااختاری درختاان در منطقاۀ
آتشسوزی و شاهد

مي اانگين تعااداد جسااتهااای درختااان باارودار در
منطقۀ آتشسو ی ( )7/4ا ميانگين تعاداد جساتهاا
در منطق اۀ شاااهد ( )7بيشااتر بااود ،اگرچااه اخااتالف
مشاهدهشده معنیدار نبود (جدول  .)3مياانگين قطار
یقۀ برودار در منطقۀ شاهد ( 3/7سانتيمتر) ا ميانگين
قطر یقه در منطقاۀ آتاش ساو ی ( 55/8ساانتیمتار)
کمتر بود و اختالف مشاهده شاده در ساط اطميناان
 33درصد معنیدار بود (جدول  .)3مياانگين ارتفااع و
سط تااج بارودار در منطقاۀ شااهد ا مياانگين ایان

شاااخصهااا در منطقاۀ آتااشسااو ی بيشااتر بااود کااه
اختالفهای مشاهده شده در سط اطمينان  33درصد
معنیدار بودند (جدول .)3
در مورد گوناههاای دیگار تاوده کاه دارای تکارار
(افراد) کافی برای مقایسۀ آماری بودناد ،درختاان بناه
در مجموع فاقاد جسات بودناد و قطار یقاه ،ارتفااع و
سااط تاااج آنهااا در منطق اۀ شاااهد باايش ا منطق اۀ
آتشسو ی بود .برای گونۀ وليک اخاتالف معنایداری
بين مناطق آتشسو ی و شاهد مشاهده نشد.

تأثير آتشسو ی بر ساختار پوششگياهی در جنگلهای اگرس ...
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جدول  -3نتایج مقایسۀ صفات درختان در منطقۀ آتشسو ی و شاهد
گونه

بلو

بنه

منطقه آتشسو ی
ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

تعداد جست

7/4

1/7

7

5/3

37/4

-0/141

0/183

قطر (سانتیمتر)

55/8

1/9

3/7

0/4

35/3

-4/3

0/000

ارتفاع کل (متر)

3/4

0/3

3/3

0/4

38/1

8/7

0/000

ارتفاع تنه (متر)

0/8

0/3

5/5

0/3

34/1

3/3

0/003

سط تاج (متر مربع)

4/3

0/7

1/8

0/3

30/5

0

0/000

تعداد جست

5/0

0/0

5/0

0/5

3/4

5/0

0/334

قطر (سانتیمتر)

15/0

1/0

05/4

3/0

4/4

3/4

0/003

ارتفاع کل (متر)

3/1

5/0

1/3

0/1

1/3

3/4

0/001

ارتفاع تنه (متر)

5/3

0/4

5/8

0/3

8/5

3/5

0/003

0

4/7

53/5

1/7

5/1

0/4

0/000

تعداد جست

5/8

0/7

½

5/3

5/5

0/0

0/130

قطر (سانتیمتر)

50/3

3/8

3/0

5/1

0/5

-5/3

0/313

ارتفاع کل (متر)

3/0

5/3

5/3

0/8

0/3

-0/3

0/775

ارتفاع تنه (متر)

0/4

0/5

0/0

0/0

0/3

0/7

0/480

سط تاج (متر مربع)

5/8

5/0

5/3

0/3

3/4

0/3

0/307

صفت

سط تاج (متر مربع)

وليک

منطقه شاهد

درجه
آ ادی

T

معنیداری
()Sig.

در منطقۀ آتشسو ی مشاهده میشود ،اما در طبقاات
باهتر ،فراوانی شاخه ادها در دو منطقه تقریباا مشاابه
است و دو منحنی منطبق میشوند (شکل .)3

مقایسۀ منحنی تعداد در طبقات قطاری (یقاه) در
منطقۀ آتاشساو ی و شااهد نشاان مایدهاد کاه در
طبقات قطری یر  54سانتیمتر ،کااهش چشامگيری

350
300

شاهد

250

آتش سو ی

150

فراوانی

200

100
50
0

50

46

42

38

34

30

26

22

18

14

10

طبقات قطری

شکل  -3مقایسۀ منحنی تعداد شاخه ادها با قطر یقه باهی  7سانتیمتر در طبقات قطری در منطقۀ آتشسو ی و شاهد
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درصد معنیدار باود (جادول  .)3مياانگين قطار یقاه
شاخه ادهای سالم در منطقۀ آتش ساو ی ا مياانگين
قطر شاخه ادهای آساي دیاده بيشاتر باوده اخاتالف
مشاهده شده در سط اطميناان  33درصاد معنایدار
بودهاست (جادول  .)3مياانگين ارتفااع و ساط تااج
شاخه ادهای سالم در منطقه آتش سو ی ( 3/3متر) ا
ميانگين آنها برای شاخه ادهای آسي دیده کمتر باود؛
اختالف مشاهده شاده در ساط اطميناان  33درصاد
معنیدار بود (جدول .)3

مقایس اۀ ویژگ ایهااای ساااختاری شاااخهزادهااای
آسیبدیده و سالم برودار در منطقۀ آتشسوزی

غال درختان موجود در منطقۀ آتشسو ی به فرگ
شاخه اد و دارای تنهها یا شاخه ادهای آساي دیاده و
آسي ندیده بودند .بهطاور مياانگين هار پایاه درخات
باارودار دارای  4/1شاااخه اد سااالم و  3/3شاااخه اد
آسااي دیااده بااود .بااهعبااارت دیگاار ميااانگين تعااداد
شاخه ادهای آسي ندیده در هار درخات ا مياانگين
تعداد شاخه ادهای آساي دیاده بيشاتر باود و ا نظار
آماری اختالف مشااهدهشاده در ساط اطميناان 33

جدول  -3نتایج مقایسۀ صفات شاخه ادهای برودار آسي دیده و سالم در منطقۀ آتشسو ی
آسي دیده

صفت

درجه آ ادی

سالم

T

معنیداری
()Sig.

-3/5

0/000
0/004

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

تعداد برای هر درخت

3/3

0/7

4/1

5/0

53

قطر (سانتیمتر)

55/4

3/3

53/3

3/3

53

-3/3

ارتفاع کل (متر)

3/0

0/3

3/3

0/3

53

4/8

0/000

سط تاج (متر مربع)

0/3

5/4

3/8

5/0

53

1/7

0/000

سالمت و شادابی درختان

نتایج نشان داد ميانگين رتبه شادابی و سالمت تاج
در منطقۀ شااهد (شااداب تاا خيلای شااداب معاادل
 )5/53ا ميانگين شاادابی و ساالمت تااج در منطقاۀ
آتش سو ی (شاداب تا شادابی متوساط معاادل )3/13
کمتر است (شاکل  )3کاه اخاتالف مشااهدهشاده در
سط اطميناان  33درصاد معنایدار اسات .مياانگين

شکل  -3شادابی تاج در منطقه شاهد و حریق

شادابی و ساالمت تناه در منطقاه شااهد (شااداب تاا
خيلاای شاااداب معااادل )5/57ا ميااانگين شااادابی و
سااالمت تنااه در منطقاۀ حریااق (شاااداب تااا شااادابی
متوسااط معااادل )3/17کمتاار اساات کااه اخااتالف
مشاهده شده در سط اطميناان  33درصاد معنایدار
است (شکل .)4

شکل  -4شادابی تنه در منطقه شاهد و حریق

تأثير آتشسو ی بر ساختار پوششگياهی در جنگلهای اگرس ...
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منطقۀ آتشسو ی ،بنه دارای  71درصد سهم ادآوری
بود (جدول  .)1ادآوری اتفاقافتاده باهلحااظ شاادابی
در رتبۀ خيلی شاداب قرار گرفت و ا این لحااظ باين
تيمار شاهد و آتشسو ی تفاوتی وجود نداشت.
ب) موضااوع تجدیاادحيات غيرجنساای بااهوساايلۀ
جست نی ا کنده ،در جنگلهای شاخه اد بهویژه پس
ا آتشسو ی اهميت یادی دارد .در منطقاۀ تحقياق،
ميانگين تعداد جستهای جوان بارودار (باا قطار یقاۀ
کمتر ا  7سانتیمتار) بارای هار درخات ،در منطقاۀ
آتشسو ی بيش ا منطقۀ شاهد بود ،اما این اخاتالف
ا نظر آماری معنیدار نبود (جدول .)4

زادآوری

ادآوری در دو بخش الد) نونهالهاا و نهاالهاای
مستقل ،و ب) جستهای شاخه اد جوان تحليل شد.
الد) نتایج نشان داد که سن و ارتفاع نونهالهاا در
منطقۀ شاهد و آتاشساو ی دارای اخاتالف معنایدار
بودنااد ،امااا تعااداد در قطعااه نمونااه دارای اخااتالف
معنیدار نباود (جادول  ،)4اگرچاه تعاداد ادآوری در
قطعه نمونه ،در منطقۀ شااهد ا منطقاۀ آتاشساو ی
بيشتر بود .همچنين ادآوری در تيمار آتاش ساو ی و
شاهد بهلحاظ ترکي گونهای متفاوت بود ،بهنحویکاه
در منطقاااۀ شاااااهد باااارودار  30درصااااد ادآوری
شمارششده را به خود اختصاا داد ،درحاالیکاه در

جدول  -4نتایج مقایسۀ ادآوری در منطقۀ آتشسو ی و شاهد
شاهد

منطقه آتشسو ی
ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

درجه
آ ادی

T

معنیداری
()Sig.

تعداد ادآوری مستقل در قطعه
نمونه

0/4

0/3

5/3

5/8

38

5/80

0/073

ارتفاع (متر)

0/7

0/3

0/4

0/5

55

-3/081

0/050

سن (سال)

0/0

4/1

3/3

5/0

55

-3/33

0/033

تعداد جست شاخه اد با قطر یقه
کمتر ا  7سانتیمتر (برودار)

4/8

5/3

4/0

5/8

35

-0/373

0/753

صفت

جدول  -1مشخصات ادآوری در منطقه آتشسو ی و شاهد
گونه

تعداد

ميانگين سن
(سال)

منشأ ادآوری

ميانگين ارتفاع
(متر)

رتبه سالمتی

پرستار

منطقه
آتشسو ی

بلو
بنه

3
0

3
7

جست
دانه اد

0/3
0/8

5
5

پایه مادری
تختهسنگ

منطقه
شاهد

بلو
بنه

34
5

5/7
0

جست و دانه اد
دانه اد

0/3
0/1

5
5

پایه مادری
پایه مادری

بحث
آتاش ا عواماال اکولوژیااک در جنگالهااای بلااو
اگرس است .رخداد آتاش تغييراتای در ویژگایهاای

تودۀ جنگلی ایجاد میکند که در این تحقيق باه ایان
تغيياارات پرداختااه شااده اساات .در مطالع اۀ ترکي ا
گونه های درختی و درختچه ای ،نتاایج نشاان داد کاه
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پس ا رخداد آتش ساو ی و گذشات  50ساال ا آن،
سهم درختان برودار کاهش و در مقابل سهم گونههای
وليااک و باااداگ افاازایش یافتااه اساات .در بنااه تفاااوتی
مالحظه نمیشود ،اماا ادآوری آن در منطقاۀ آتاش-
سو ی افزایش داشته اسات .ولياک و بااداگ باهعناوان
گونه های پيشارو شاناخته شادهاناد .بااداگ کاوهی در
شرایط رویشگاهی نامساعد (خا های فقير و خشاک،
دامنااههااای پرش اي و جنااوبی) توانااایی رویااش دارد
(روانبخش و همکاران .)5383 ،در ميان گوناههاای باا
تکرار (تعداد افراد) کافی ،نسبت درختان آساي دیاده
بهکل در گونۀ برودار بيشترین و در گونههاای بااداگ و
بنه کمترین بوده است (جادول  )5باه عباارت دیگار،
برودار حساستارین گوناه و بااداگ و بناه مقااوگتارین
گونهها در برابر آتشسو ی بودهاند .بهطور کال در هار
قطعه نمونۀ هزار متری منطقۀ آتشسو ی با  55اصاله
کااهش در تعاداد درختاان و درختچااههاا نسابت بااه
منطقه شاهد مواجهيم کاه ایان کااهش تعاداد بارای
درختان برودار در طبقات قطری پاایين اتفااق افتااده
است (کمتر ا  54سانتیمتر) .افازایش مياانگين قطار
درختان برودار در منطقه آتاشساو ی در مقایساه باا
شاهد (جدول  )3و نيز ميانگين قطار کمتار تناههاای
آسي دیده در منطقۀ آتشسو ی (جدول  )3مؤید این
مطل است .نتایج بهدستآمده با یافتههاای Pausas
) (1997در جنگلهاای مدیتراناهای Quercus suber
در شمال شرق اسسانيا همخوانی دارد .بنابر یافتاههاای
) Pausas (1997بيشاتر درختاان بلاو قابليات احياا
بهوسيلۀ جست نی را دارند و احتمال مرگ تناه پاس
ا آتشسو ی با افزایش قطر درخت کااهش ماییاباد.
همچنين یافتههای بانجشفيعی و همکاران ( )5380در
جنگلهای خيرودکنار نوشهر بيانگر کااهش تعاداد در
هکتار و ا بين رفاتن درختاان کامقطار باوده اسات.
( Haugaasen et al. )2003در مطالع اۀ جنگاالهااای
آمااا ون نيااز درختااان بااا قطاار کاام را دارای درصااد
نده مانی کمتری پس ا آتاش ساو ی مایدانناد کاه
موج کاهش تعداد در هکتار درختان شده است.
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همانطورکه بيان شد ،ميانگين قطار گوناه بارودار
در منطقۀ آتش سو ی افزایش یافت که این موضوع باا
ا بين رفتن درختان کامقطرتار در اثار آتاش ساو ی
تفسير شد ،اما در مورد گونۀ بنه وضعيت متفاوت باود
و ميانگين قطر یقه در منطقه آتشسو ی کمی کاهش
داشت؛ بنابراین میتوان گفت درختان کامقطرتار بناه
مقاومت بيشتری به آتش داشتهاند و ا بين نرفتهاند.
یکی ا دهیل باقی ماندن جنگلهای غرب با وجود
سابقۀ طوهنی حضاور انساان و داگ ،قادرت ساا گاری
گونااههااای مختلااد بلااو و تااوان یاااد جسااتدهای
آنهاست (پورهاشمی)5383 ،؛ اگرچه گونه های شاخه-
اد بهدليل دارا بودن فرگ رویشی جست گاروه ،بيشاتر
در نتيجۀ آتش سو ی دچار صدمه میشاوند (عاادلی و
یخکشی .)5314 ،نتایج تحقيق حاضار نشاان داد کاه
آتش سو ی در منااطق ماورد مطالعاه ساب افازایش
جستها در جست گروهها میشود .تعداد جستهاا در
منطقۀ آتش سو ی بيشتر ا تعداد آن در منطقۀ شاهد
بود ،اگرچه اختالف باهلحااظ آمااری معنایدار نباود.
نتایج ایان تحقياق باا یافتاههاای جمشايدیبااختر و
همکاران ( )5333در مریاوان تطاابق دارد .در مطالعاۀ
جنگلهای مریوان اخاتالف معنایداری در مياانگين
تعداد جست گاروه در قطعاه نموناه باين دو منطقاۀ
آتشسو ی و شاهد مشاهده نشد .پوررضاا و همکااران
( )5388نيز در مطالعۀ جنگل های بلو کرمانشاه ،باه
این نتيجه رسيدند که باا افازایش درصاد ساوختگی،
جستدهی بلو افزایش مییابد .در بخش آتشسو ی
منطقۀ مورد مطالعه ،هر پایاه درخات بارودار باهطاور
متوسط دارای تعداد جست شاخه اد سالم ( )4/1بيش
ا تعداد جست شاخه اد آسي دیده ( )3/3بود (جدول
 )3کااه ایاان موضااوع نيااز ماایتوانااد بيااانگر افاازایش
جست نی پس ا رخداد آتشسو ی باشد.
نتایج این تحقياق نشاان داد کاه آتاشساو ی در
منطقه تحقيق سب کاهش ارتفاع کال ،ارتفااع تناه و
اندا ۀ تاج درختان میشود ،به نحویکاه متوساط ایان
متغيرها در منطقۀ آتش سو ی به طور معنیداری کمتر
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ا منطقۀ شاهد است .باا توجاه باه صادمات ناشای ا
آتشسو ی ،طی سالهای پاس ا آتاشساو ی رشاد
طولی و قطری درختان و درختچهها کاهش مییاباد و
به همين دليل ميانگين ارتفاع درختان و حجم تاج در
منطقه آتش سو ی نسابت باه منطقاه شااهد کااهش
نشان میدهد .آتش سو ی ساب تغييار فيزیولوژیاک،
مقدار و با ده فتوسنتز پوشاش گيااهی مایشاود و در
نتيجه به کاهش روند رشد فوقانی و قطری میانجاماد
(.)Barnes et al., 1998
در مينااۀ ادآوری گونااههااای درختاای ،ميااانگين
تعداد ادآوری در قطعه نمونه در منطقۀ شاهد بيشاتر
بود ( 5/31در برابر  )0/4اماا تفااوت باهلحااظ آمااری
معنیدار نبود .به عبارت دیگر پس ا گذشت  50ساال
ا اولااين و  3سااال ا دومااين آتااشسااو ی ,تفاااوت
معنیداری در ميزان تجدیدحيات مشاهده نمایشاود.
این نتایج با یافتههای بانجشفيعی و همکااران ()5380
کااه پااس ا گذشاات هفاات سااال ا آتااشسااو ی در
جنگل های خيرودکنار نوشهر وضعيت تجدیادحيات را
مطالعه کردند ،همخوانی دارد .در مجماوع ادآوری در
جنگل های اگرس وضعيت مناسبی ندارد و در منطقۀ
مورد مطالعه نياز ایان شارایط مشاهود اسات .سان و
ارتفاع نونهالها در منطقۀ شاهد بهطاور معنایداری ا
منطقۀ آتش سو ی بيشتر بوده اسات .ایان موضاوع را
میتوان به ا بين رفتن نهالهای جوانتر و کامارتفااع
پس ا رخداد آتش سو ی نسبت داد .همچنين ترکي
گونه ای ادآوری در تيمارهاای شااهد و آتاش ساو ی
متفاوت است ،به نحویکه آتش سو ی افازایش نسابت
ادآوری بنه و کاهش نسبت ادآوری بلاو را در پای
داشته است .با توجه به سهم یکسان درختاان ماادری
بنه در منااطق شااهد و آتاشساو ی ،افازایش ساهم
نهالهای بنه در منطقۀ آتشسو ی را میتوان بهدليال
بردباری بيشتر بنه به آتشساو ی و شارایط نامسااعد
دانست .در مطالعات مختلفی وابستگی ادآوری بلاو
به آتشسو ی گزارش شده است .آتشسو ی با کاهش
تاااراکم اشاااکوب مياااانی ،ساااب افااازایش ادآوری

تأثير آتشسو ی بر ساختار پوششگياهی در جنگلهای اگرس ...

گونههاای مختلاد بلاو در کاروليناای جناوبی شاد
) .)Barnes & Van Lear, 1998آتشسو یهاای دورهای
در جنگل های کاج-بلو سب کاهش ادآوری افارا و
گونههای غير بلو و افزایش ادآوری گونه شااهبلاو
شد .درحالیکه ادآوری گوناههاای نابردباار باه ساایه
نظير بلو سرخ و برخی کاج ها به آشفتگی شدیدتری
نيا داشت ( .)Arthur et al., 1998بنابراین نمیتاوان
آتااشسااو ی را دلياال اصاالی کاااهش ادآوری بلااو
دانست و سرمنشأ این امر را بایاد در مساائل دیگاری
ا جمله تخری اکوسيستم و اخاتالل در ادآوری ایان
گونه جستوجو کرد.
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Abstract
Climate change and increasing in mean annual temperature and on the other hand, the human
activities increased the fire rate in forests and pastures. It seems that the fire affects the
vegetation and changes the forest stand structures. In this study, the changes in woody species
composition, structure, viability and regeneration of forest biomass in the forests of Sarvabad,
Kurdistan province were investigated. In this study, two burned and unburned stands
(control), each of them four hectares with similar environmental conditions and plant
community were selected, reticulated in 40 plots and were investigated using 100% inventory
method. Fire treatments and control data comparisons were performed using independent ttest. The results showed that 10 years after fire occurrence, the share of oak trees has been
decreased, while the proportion of Amygdalus and Crataegus has been increased. No
significant difference was observed for Pistacia. Furthermore, pistachio and almond were the
more resistant species against fire, compared with Quercus brantii. The coppice number in
burned area was more than control one, although the difference was not significant. The
average collar diameter of Q. brantii in control area was significantly less than those in
burned one, however the total height in control region was more than burned region. Also the
significant variations were observed in terms of seedling age and height in control and burned
plots, however the number of observed regenerations in plot showed no significant
differences.
Keywords: Coppice, Fire, Kurdistan, Quercus brantii Lindl., Regeneration.
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