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 چکیده 

افازایش   ساب  ی دیگار  انساانی ا  ساو   یهاا  دخالات و  ساو  کیا تغييرات اقليمی و افزایش ميانگين دماای سااهنه ا    

 یهاا  تاوده و سااختار   داردبر پوشش گياهی اثر  یسو  آتش رسدیمنظر و مراتع شده است. به ها جنگلدر  یسو  آتش

 ۀتاود حياات   و تجدیاد  ، شاادابی سااختار  ،های چوبیترکي  گونه دهد. در تحقيق حاضر، تغييراتمیجنگلی را تغيير 

و  شاده ساوخته  ۀ. در این بررسی دو تودشد یبررسکردستان  سروآباد غرب کشور در شهرستان یها جنگلجنگلی در 

 قطعاه  40 قالا   در وبنادی  شابکه طی و جامعه گياهی یکسان انتخااب،  هکتار با شرایط محي چهارشاهد به مساحت 

 .مساتقل انجااگ گرفات    tآ ماون   باو شاهد  یسو  آتشتيمارهای  یها دادهمقایسه  درصد شدند.، آماربرداری صدنمونه 

و در مقابال ساهم     کااهش سال ا  آن، سهم درختان بلاو    50و گذشت  یسو  آتشپس ا  رخداد نتایج نشان داد که 

مقاومات بيشاتری ا     و بناه  بااداگ  .شود ینمبنه تفاوتی مالحظه ی  گونه. در است هافتی  شیافزاوليک و باداگ  یها گونه

 ۀبيشاتر ا  منطقا  ی ساو   آتش ۀدر منطق ها ستنگين تعداد جميا .دنسو ی نشان دادآتش در برابرایرانی )برودار(  بلو 

و  یساو   آتاش ۀ ا  منطقا  کمتار  شاهد ۀدر منطق برودار ۀميانگين قطر یق .دار نبودرچه این تفاوت معنیاگ بوده، شاهد

اع  ادآوری، سان و ارتفا   در  ميناۀ  همچناين  .باود  یساو   آتاش ا  منطقاه  بيشتر ميانگين ارتفاع کل در منطقه شاهد 

 دار یمعندارای اختالف  نمونه  قطعهاما تعداد در  ،ندبود دار یمعندارای اختالف  یسو  آتشدر منطقه شاهد و  ها نونهال

 .نبود

 کردستان. ، ادآوری  اد،شاخه ، بلو  ایرانی،سو ی آتش :های کلیدی واژه
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  و هدف مقدمه

هاا و   آتش ا  عوامل اکولاوژیکی مخارب در جنگال   

هاای جنگلای    در بيشاتر اکوسيساتم   یجدانشدنجزئی 

 تواند در با سا ی جنگال نياز مهام باشاد     که می است

(Certini, 2005) . هاای طبيعای یکای ا      ساو ی  آتاش

 و هاا و تغييار در سااختار   دهیل اصلی تخری  جنگال 

( کااه Pausas and Vallejo,1999) هاسااتآنتنااوع 

تواناد  مای اکولوژیکی  عوامل نیتر مهمعنوان یکی ا   به

تحت  شدت بهرا  هاآنپویایی  يبات جوامع گياهی وترک

 ماين   ۀبر روی کار سو ی آتشقرار دهد. امرو ه  ريتأث

هاای کشااور ی و شاهری، فراگيرتارین     پس ا  فعاليت

 رودشامار مای  های طبيعی بهعامل تخری  اکوسيستم

(Yin et al., 2004 .)  باه   یساو   آتاش شدت خساارت

حايط متفااوت   درختی و م ۀوع گونها برحس  نجنگل

گياهااان علفاای و  . (Jaiswal et al., 2002) اساات

های چوبی در پاساخ باه ا  دسات دادن     همچنين گونه

ساو ی   های خاود در اثار آتاش    تماگ یا قسمتی ا  انداگ

، یناد اایان فر  کنند.میشروع به ترميم و با سا ی خود 

ناایی  هایی کاه توا  توسط جست در گونه طور معمولبه

ساو ی   د. بعد ا  آتاش گير نجاگ میتوليد جست دارند ا

هاای   های خفته یاا قسامت   توانند ا  جوانه ها می جست

هاای مختلاد در باين     سطحی گياهاان یاا ا  قسامت   

 آیناد  وجاود باه هاای خاا     هشبرگ، هوموس یا هیاه 

(Flinn and Wein, 1977) .    یکای ا  عوامال گساترش

 یساو   آتشآتش و افزایش صدمات، نوع جنگل است. 

 یهاا  جنگال بيشتر ا    اد شاخهجوان یا  یها جنگلدر 

نااا   و  یهااا شاااخه یاارا انبااوهی و  ،اساات تاار مساان

(. 5314عادلی و یخکشای،  بيشتر است ) هاآن ۀخشکيد

 ناپاذیر کيا تفکآتاش بخشای    هاا  ستمياکوس برخیدر 

در ساط    یساو   آتاش  یا تراناه یمددر مناطق  و است

و  )نظاری  دشاو  یما وسيعی ساليانه مشااهده   نسبت به

نيز  ) اگرس شمالی( تحقيق ۀ. منطق(5335اران، همک

، چناين وضاعيتی را   یا تراناه یمدبا داشتن اقلايم شابه  

سااو ی در آتااش ريتااأثرغاام اهمياات و  علاای .دارد

هاای  جنگال   یااد های جنگلی و حساسيت اکوسيستم

ساو ی  هاای  اگارس باه آتاش    جنگال  ژهیا و باه ایران 

 ۀالعا مطدر  موجود است.  مينهاطالعات اندکی در این 

بعااد ا   یا گونااهتنااوع ساااختار جنگاال و  تغيياارات 

( مشخص شد که 5333،  باختری)جمشيد یسو  آتش

. سااختار جنگال ایجااد نکارد    در  یتغييار  یسو  آتش

هاای  در جنگل Stephens and Gill (2005) مطالعات

در  Haugaasen et al. (2003)و  شمال غربی مکزیاک 

 شرا گازار  یا جاه ينتآماا ون نياز چناين     یهاا  جنگل

باين   (5388و همکااران )  رضاا پوربر نتایج بنااند. کرده

قبلهای جستتعدادبابلو  ایرانی دهی جستميزان 

مثبتای وجاود  رابطهسوختگیدرصدوسو ی آتشا 

قبال های تعداد جستافزایشبا،دیگر  عبارت بهدارد.

 یاباد.  مای افازایش دهی نيز جستميزان سو ی، آتشا 

در پااار   یا مطالعااه ( در5380ران )شااکری و همکااا

 یستی تنوع  ميزانداری در  تفاوت معنی ملی گلستان،

  .نکردناد و بدون آتش مشااهده   یسو  آتش ۀدو منطق

بار   یساو   آتاش ( اثار  5388شفيعی و همکااران ) بانج

درختای را بررسای    یهاا  گونها   قطری تعدادیرویش 

ش تغييارات در رویا   ۀکه ریشا  ندگرفت جهينتو  کردند

اقليم مانند  را يغ بهدر عوامل دیگری  توان یمقطری را 

 .جو کردوجست یسو  آتش

 یزداريو آبخ، مراتع ها جنگلاساس آمار سا مان بر

در منااطق مختلاد    یساو   آتاش کشور ساهنه صدها 

باار  ساا مان خوار هاای  گزارش بنابر. دهد یمایران رخ 

 00/0حادود   هرسااله ، 3001جهانی )فاائو( در ساال   

ا  باين   یساو   آتاش های ایران در اثر صد ا  جنگلدر

 راتيتااأثا  دهیاال باارو  آتااش،  نظاار صاارف. رودماای

ا  باين رفاتن    تخری  منابع طبيعای و ، یطيمح ستی 

 ،پوشش گيااهی موجاود دارای اهميات  یاادی اسات     

 گيااهی  پوشش بر یسو  آتش راتيتأثبررسی  روا این

و  هاا عدضا  و هاقوت ليوتحل هیتجز. با شودمیموج  

سااا گارترین و تهدیاادهای موجااود،  هااافرصاات نيااز

بنادی   اولویات باه  و ساسس  را معرفای کارد   راهبردهاا  

ی هااای احيااای ۀ طاارحتهياا باارایهااای جنگلاای  حااو ه

برخی  بر  آتشبررسی اثر هدف ا  این تحقيق پرداخت. 
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تعيين حساسيت باه آتاش   و  جنگلی ۀوصيات تودخص

در شمالی س  اگر یها جنگلهای چوبی بومی در گونه

. اسات  استان کردساتان  سروآبادشهرستان  هایجنگل

خصوصايات سااختاری و    بار   آتاش با این فرضيه کاه  

کاااهش  سااب دارد و  ريتااأثسااالمت پوشااش گياااهی 

ميانگين  قطر یقه و ارتفاع توده و  افزایش، دهیجست

 .شود یمفت شادابی و سالمت درختان ا

 

  ها مواد و روش
  تحقیق ۀمنطق

در  آواروسااتای ناای یهااا جنگاالق در ایاان تحقياا

 .گرفاات  انجاااگاسااتان کردسااتان  سااروآبادشهرسااتان 

کيلاومتری   53هکتاار در   4 حتسام با تحقيق ۀمنطق

اسات   شاده   واقاع جنوب شارقی شهرساتان ساروآباد    

، مطالعاه  در این منطقه با توجاه باه هادف    .(5)شکل 

فاقااد  یا پهنااهو  یسااو  آتااش بااا رخااداد  یا پهنااه

باا شارایط محيطای مشاابه      هام و  ناری درکسو  آتش

 UTMدر سيستم مختصاات   تحقيق ۀحوض. دیافت ش

تاااا  133470باااا موقعيااات جغرافياااائی  38در  ون 

 3334104تا  3350303طول شرقی و متر  050813

هاای   وجاود کاوه  اسات.   گرفته قرارعرض شمالی متر 

 ای مدیتراناه،   راناورامانات و شاهو و رطوبت ابرهای با

منطقه  در این ایجاد اکوسيستم جنگلی رایشرایط را ب

منطقاه، اغلا     یهاوائ ووضعيت آب. است کردهفراهم 

قسامت عماده    بوده و یا ترانهیمدهوای  ۀا  جبه متأثر

کمتارین   اوایل بهار و بارش منطقه در اواخر  مستان و

 نیتار  گارگ ميانگين دماای   .آن در فصل تابستان است

ی ساردترین مااه   و مياانگين دماا   08/58ماه )مرداد( 

متوسااط  .اساات گااراد یسااانت ۀدرجاا 15/5)بهماان( 

 مياقلا و در اسات   متار  یلا يم 30/304نه بارندگی ساه

 حسااب  باه دومارتن جزو مناطق  بسيار مرطاوب   ینما

 (.5335ناگ، بی) دیآ یم

 

 

 ی آنبند شبکهو  تحقيق ۀمنطق ۀنقش -5شکل
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 پژوهشروش 
ه سال گذشته ای که طی دمنطقه ،در این پژوهش

و  5384ساال  در  اول بارشد ) یسو  آتشدو بار دچار 

 ۀمنطقاا ،( و در مجاااورت آن5333سااال در بااار دوگ 

عناوان  باه  یسو  آتشدیگری با شرایط مشابه اما فاقد 

 بااا داده رخ هاااییسااو  آتااششاااهد انتخاااب شاادند. 

 افتاه ی  توسعه و به تنه و تاج نيز شده آغا  سطحی نوع

و  تناه نیيپاا  ه،آساي  یقا   نظار  مورد در سایت .بودند

در انتخاااب محاال . شاادتاااج درخاات مشاااهده  گاااهی

شارایط   ۀو شاهد اصل بر این بود کاه کليا   یسو  آتش

 و انسانی تأثيرات، (یشناس ني م)توپوگرافی و محيطی 

تنهاا عامال    و بودهمشابه  تا حد ممکن ،جامعه گياهی

دو . باشاد  یساو   آتاش و اثرگذار رخاداد   زکنندهیمتما

دو باه مسااحت    هرکاداگ  و شااهد  شاده ساوخته  ۀتود

و شاد   یبردار نقشه GPSابتدا با کمک دستگاه  ،هکتار

 هاای نموناه  منطقه براسااس قطعاه   یبند شبکهسسس 

 حذف پس ا  (.5)شکل  صورت گرفتمربعی  هزار متر

  نيااز و یا هيحاشاا راتيتااأث بااا هاااینمونااه قطعااه

 دردرصاد،   00 بيشاتر ا  دارای شي   هاینمونه قطعه

  قطعه 30 ا  هرکداگ یسو  آتش ۀشاهد و منطق ۀمنطق

 مشخص شد. نمونه قطعهانتخاب و مختصات هر  نمونه
در قطعات نمونه مشخصات کمی و کيفی درختاان  

، تعداد جست، قطار  مبدأشامل ناگ گونه، ها  درختچهو 

 ۀو قطر کوچک تااج و رتبا   یقه، ارتفاع کل، قطر بزرگ

 ۀسوخته و ساالم در منطقا   های پایهبه تفکيک شادابی 

فرگ  د.و ثبت ش گيری اندا هشاهد  ۀو منطق سو ی آتش

 بناابراین  د؛ اد باو غال  درختان بلو  منطقاه، شااخه  

هاای  جسات  ۀ، بارای کليا  بررسای  ماورد های شاخص

 گياری متر انادا ه سانتی 7با قطر یقه بيش ا   اد شاخه

ری آمااربردا  د.و قطرهای کمتر فقط شامارش شا   شده

 5535 مجماوع  درو  گرفات  انجاگ 5334در تابستان 
جسات   3830شاامل   ها درختچهاصلی درختان و  ۀپای

ارتفاع درختاان،  د. برای تعيين ش آماربرداری  ادشاخه

و  گياری  انادا ه باه تفکياک    هاا  گروهابتدا ارتفاع جست

 ارتفااع  عناوان  باه  هاا  گروهسسس ميانگين ارتفاع جست

ثبت شاد. همچناين    رختچهکل پایه اصلی درخت یا د

سوگ یکميانگين تاج )شادابی درختان در بخش تنه و 

در چهاار  باهی تااج(  سوگ یکميانی و  سوگیک، پایين

شاادابی   3شاداب، 3خيلی شاداب،  5سط  قراردادی )

مشخصاات  . درتباه دهای شا    شادابی کام(  4متوسط، 

، منشأ، شادابی  ادآوری شامل گونه، تعداد، سن، ارتفاع

هاا و  نونهاال قطعات نمونه ثبت شد.  ۀدر همستار و پر

باا ارتفااع    درختان ماادری  ۀهای غيرمتصل به تننهال

متاار سااانتی 1کمتاار ا   ۀیقاا و قطاار متاار 5کمتاار ا  

تخمااين ساان  .نددعنااوان  ادآوری محسااوب شاا  بااه

و  اساس ساختار رشد و ردگيری انشعاباتها بر  ادآوری
  گرفاااااتهاااااا انجااااااگ   شااااامارش نوشااااااخه 

(Barnes et al., 1997.) 
نرماال باودن    ا نظار ابتدا  شده آوری جمعهای داده

و  شاد  بررسیاسميرنوف -لموگروفوآ مون ک ۀوسيل به

و  سااو ی آتااشدر تيمارهااای  هااا دادهسااسس مقایسااه 

 ای رتباه برای متغير مستقل، و  tآ مون  وسيله بهشاهد 

. در گرفات انجااگ   ویتنای -آ مون مان  ۀوسيل بهشادابی 

 باارای 58نسااخه  SPSSر افاازا  ناارگایاان پااژوهش ا

باارای ترساايم  Excel ۀهااای آماااری، ا  برناماا تحلياال

و  Map Source ،Arc-GISافزارهاای  نمودارها و ا  نرگ

Auto CAD شاطرنجی   بندی شبکهنقشه و  ۀبرای تهي

 منطقه استفاده شد.

 

 نتایج 
 یا درختچهدرختی و  یها گونهترکیب 

درختای   ۀونهفت گ ،و شاهد یسو  آتش ۀدر منطق

در  .دثبت شا  گياهی ۀ، متعلق به پنج تيریا درختچهو 

 باه تفکياک   هاا  گوناه ميزان حضور هریک ا   5جدول 

 طاور  هماناست.  شده ذکرو شاهد  یسو  آتش ۀمنطق

 بلاو  ایرانای   بارودار یاا   ۀ، گونا شاود  یما که مالحظه 

(Quercus brantii) بيشاتری  شااهد ساهم    ۀدر منطق

 ۀامااا در منطقاا ت،در ترکياا  پوشااش گياااهی داشاا 

و در مقابال   پيادا کارد    شهکاا این ساهم   یسو  آتش
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و  (Crataegus microcarpa) ولياک  یهاا  گونهسهم 

 . افاااتی  شیافااازا (Amygdalus orientalis) بااااداگ

 تفاااوتی  (Pistacia atlantica) در رابطااه بااا بنااه  

  کاااايکم یهااااا گونااااهو  شااااود ینماااامالحظااااه 

(Acer monspessulanum) انجير ،(Ficus carica ) و

در کاال  (Cerasus microcarpa) آلبااالوی وحشاای 

 .ندداشت یاندکمنطقه حضور 

در  هاا  نمونه  قطعهميانگين تعداد درخت موجود در 

اصاله و مياانگين    71/33معاادل   یساو   آتاش  ۀمنطق

ۀ در منطقا  هاا  نموناه   قطعاه تعداد درخات موجاود در   

کاهش مياانگين   ۀدهند نشانکه  اصله بود 8/33شاهد 

 یمترمربعا 5000 ۀنمونا   قطعهاصله درخت در هر  55

 است.

 یسوز آتشبه  ها گونهحساسیت 

 یساو   آتاش درصد در اثار   31/08ا  کل درختان، 

کاافی   ۀیپا که ییها گونه. در ميان اند شدهدچار آسي  

، نساابت درختااان  انااد داشااتهتحقيااق  ۀدر منطقاا

بيشاترین و در  بارودار   ۀدر گونا  کال   باه  دهیا د  يآس

 .(5باداگ و بنه کمترین بوده است )جدول  یاه گونه

 و شاهد یسو  آتش ۀمنطق حضور در و درصدموجود  ۀگونه و تعداد پای -5 ولجد

 شاهد ۀمنطق   یسو  آتش ۀمنطق   

 درصد حضور تعداد  ناگ علمی ناگ فارسی
 ۀتعدادپای

 *سوخته

 ۀدرصدپای

 *سوخته
 درصدحضور تعداد  

 Quercus brantii  314 8/77 334 01/83   058 4/35 بلو  ایرانیبرودار، 

 Pistacia atlantica  54 07/3 3 35   33 4/3 بنه

 Crataegus microcarpa  10 3/53 53 33/33   35 0/4 وليک

 Acer monspessulanum  0 3/5 3 33/33   0 0 کيکم افرا

 Ficus carica  3 4/0 0 0   0 0 انجير

 Amygdalus orientalis  53 5/4 0 0   0 0 باداگ

 Cerasus microcarpa  4 87/0 0 0   4 0/0 آلبالو وحشی

 500 070   31/08 358 500 411   جمع

 اما هنو   نده و پابرجا هستند. ،اند شدهدچار آسي   اخير یسو  آتشکه در اثر  ییها هیپا * 

 

 ۀدر منطقا درختاان   سااختاری  یها یژگیو ۀمقایس

 سوزی و شاهدآتش
در  بااروداردرختااان ی هااا جسااتانگين تعااداد مياا

 هاا  جسات ا  ميانگين تعاداد   (4/7ی )سو  آتش ۀمنطق

اخااتالف  اگرچااه ،بيشااتر بااود( 7شاااهد ) ۀدر منطقاا

مياانگين قطار    .(3)جدول  بودن دار یمعن شده مشاهده

( ا  ميانگين سانتيمتر 7/3شاهد ) ۀدر منطق برودار ۀیق

 (متار نتیساا  8/55) یساو   آتاش  ۀقطر یقه در منطقا 

در ساط  اطميناان    شاده  مشاهدهاختالف  و بودکمتر 

و مياانگين ارتفااع    (.3)جدول  بود دار یمعندرصد  33

ایان  ا  مياانگين  شااهد   ۀدر منطقا  بارودار  سط  تااج 

 کااه بااود بيشااتر یسااو  آتااش ۀدر منطقاا هاااشاااخص

درصد  33سط  اطمينان در  شده مشاهده هایاختالف

 .(3)جدول  ندبود دار یمعن

هاای دیگار تاوده کاه دارای تکارار      گوناه  مورد در

درختاان بناه   آماری بودناد،   ۀمقایس برای)افراد( کافی 

، ارتفااع و  قطار یقاه  و  فاقاد جسات بودناد    مجموع در

 ۀشاااهد باايش ا  منطقاا ۀدر منطقاا هاااآن سااط  تاااج

داری وليک اخاتالف معنای   ۀگون برای. بود یسو  آتش

 سو ی و شاهد مشاهده نشد.بين مناطق آتش
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 و شاهد یسو  آتش ۀدر منطق صفات درختان ۀمقایسنتایج  -3جدول 

 صفت گونه
درجه  منطقه شاهد یسو  منطقه آتش

 آ ادی
T 

 داریمعنی

(Sig.) انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين 

 183/0 -141/0 4/37 3/5 7 7/1 4/7 تعداد جست 

 000/0 -3/4 3/35 4/0 7/3 9/1 8/55 متر()سانتی قطر 

 000/0 7/8 1/38 4/0 3/3 3/0 4/3 )متر( ارتفاع کل بلو 

 003/0 3/3 1/34 3/0 5/5 3/0 8/0 ارتفاع تنه )متر( 

 000/0 0 5/30 3/0 8/1 7/0 3/4 مربع( )متر تاج سط  

 334/0 0/5 4/3 5/0 0/5 0/0 0/5 تعداد جست 

 003/0 4/3 4/4 0/3 4/05 0/1 0/15 متر()سانتی قطر 

 001/0 4/3 3/1 1/0 3/1 0/5 1/3 )متر( ارتفاع کل بنه

 003/0 5/3 5/8 3/0 8/5 4/0 3/5 ارتفاع تنه )متر( 

 000/0 4/0 1/5 7/1 5/53 7/4 0 مربع( )متر تاج سط  

 130/0 0/0 5/5 3/5 ½ 7/0 8/5 تعداد جست 

 313/0 -3/5 5/0 1/5 0/3 8/3 3/50 متر()سانتی قطر 

 775/0 -3/0 3/0 8/0 3/5 3/5 0/3 )متر( ارتفاع کل وليک

 480/0 7/0 3/0 0/0 0/0 5/0 4/0 ارتفاع تنه )متر( 

 307/0 3/0 4/3 3/0 3/5 0/5 8/5 مربع( )متر تاج سط  

 

در )یقاه(  در طبقات قطاری  منحنی تعداد  ۀمقایس

کاه در   دهاد  یما ساو ی و شااهد نشاان    آتاش  ۀمنطق

چشامگيری   متر، کااهش سانتی 54طبقات قطری  یر 

اما در طبقاات   ،شود یممشاهده  یسو  آتش ۀدر منطق

مشاابه   باا  یتقرها در دو منطقه  ادشاخهباهتر، فراوانی 

 (.3)شکل  شوند یمو دو منحنی منطبق است 
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 سو ی و شاهدآتش ۀدر طبقات قطری در منطق مترسانتی 7باهی  یقه با قطر  ادهاشاخهمنحنی تعداد  ۀمقایس -3شکل 
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 زادهااایشاااخهساااختاری  یهااا یژگاایو ۀمقایساا

 سوزیآتش ۀدر منطق برودارو سالم  دهید بیآس
 به فرگسو ی آتش ۀدر منطقموجود  درختانغال  

و دیاده  آساي  ی ها ادها یا شاخهی تنهادار و  ادشاخه

درخات   هیا هار پا گين طاور مياان  به .نددیده بودنآسي 

 اد شاااخه 3/3 اد سااالم و شاااخه 1/4باارودار دارای 

ميااانگين تعااداد  گاارید  عبااارت بااه. دیااده بااودآسااي 

ا  مياانگين   در هار درخات   دهیند  يآس  ادهای شاخه

نظار  ا  باود و بيشاتر   دهیا د  يآسا   ادهایشاخهتعداد 

 33ساط  اطميناان   در  شاده  مشااهده آماری اختالف 

 یقاه مياانگين قطار    .(3)جادول   باود  دار یمعندرصد 

ا  مياانگين   یساو   آتش ۀدر منطق سالم  ادهای شاخه

اخاتالف  باوده  بيشاتر   دهیا د  يآسا   ادهایشاخهقطر 

 دار یمعنا درصاد   33سط  اطميناان  در  شده مشاهده

و ساط  تااج   مياانگين ارتفااع    (.3)جادول  است بوده

متر( ا   3/3) یسو  آتشسالم در منطقه   ادهایشاخه

 باود؛ کمتر  دهید  يآس  ادهایشاخه آنها برایميانگين 

درصاد   33ساط  اطميناان   در  شاده  مشاهدهاختالف 

 (.3)جدول  بود دار یمعن

  یسو  آتش ۀدر منطق سالمو  دیدهآسي  برودار  ادهایشاخهصفات  ۀمقایس نتایج  -3جدول 

 داریمعنی T درجه آ ادی سالم دهید  يآس صفت

(Sig.) انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين 

 000/0 -5/3 53 0/5 1/4 7/0 3/3 برای هر درختتعداد 

 004/0 -3/3 53 3/3 3/53 3/3 4/55 متر()سانتی قطر

 000/0 8/4 53 3/0 3/3 3/0 0/3 )متر( ارتفاع کل

 000/0 7/1 53 0/5 8/3 4/5 3/0 مربع( )متر تاج سط 

  

 سالمت و شادابی درختان

شادابی و سالمت تاج  رتبه نتایج نشان داد ميانگين

شااداب تاا خيلای شااداب معاادل      ) شااهد  ۀدر منطق

 ۀدر منطقا تااج   و ساالمت  ا  ميانگين شاادابی  (53/5

 (13/3شاداب تا شادابی متوساط معاادل   ) یسو  آتش

در  شاده  مشااهده کاه اخاتالف    (3)شاکل  کمتر است 

اسات. مياانگين    دار یمعنا درصاد   33سط  اطميناان  

در منطقاه شااهد )شااداب تاا      تناه شادابی و ساالمت  

( ا  ميااانگين شااادابی و 57/5خيلاای شاااداب معااادل 

حریااق )شاااداب تااا شااادابی  ۀدر منطقاا تنااهسااالمت 

اخااتالف  کااهکمتاار اساات   (17/3متوسااط معااادل 

 دار یمعنا درصاد   33سط  اطميناان  در  شده مشاهده

 .(4است )شکل 

  
 بی تنه در منطقه شاهد و حریقشادا -4شکل  شادابی تاج در منطقه شاهد و حریق -3شکل 

                     



 ...  اگرس یها در جنگل یاهگي بر ساختار پوشش یسو  آتش ريتأث  388

 

 زادآوری 

هاای  هاا و نهاال  نونهال ( ادآوری در دو بخش الد

 شد. تحليل اد جوان های شاخهجست (و ب ،مستقل

در  هاا  نونهالنتایج نشان داد که سن و ارتفاع  (الد

 دار یمعنا دارای اخاتالف   یساو   آتاش شاهد و  ۀمنطق

دارای اخااتالف  نمونااه  قطعااهدر  امااا تعااداد  ،ناادبود

اگرچاه تعاداد  ادآوری در    ،(4)جادول   نباود  دار یمعن

ی ساو   آتاش  ۀشااهد ا  منطقا   ۀ، در منطقنمونه  قطعه

و  یساو   آتاش . همچنين  ادآوری در تيمار بودبيشتر 

 کاه  ینحو به ،دبومتفاوت  یا گونهلحاظ ترکي  شاهد به

درصااااد  ادآوری  30 باااارودارشاااااهد  ۀدر منطقاااا

در  کاه  یدرحاال  ،را به خود اختصاا  داد  شده ارششم

درصد سهم  ادآوری  71، بنه دارای یسو  آتش ۀمنطق

لحااظ شاادابی   افتاده باه .  ادآوری اتفاق(1)جدول  بود

و ا  این لحااظ باين    گرفت قرارخيلی شاداب  ۀدر رتب

 .تفاوتی وجود نداشت یسو  آتشتيمار شاهد و 

 ۀوساايلموضااوع تجدیاادحيات غيرجنساای بااه  (ب

ویژه پس  اد بههای شاخهدر جنگل ، نی ا  کندهجست

 ۀ تحقياق، سو ی اهميت  یادی دارد. در منطقا ا  آتش

 ۀ)باا قطار یقا    بارودار  های جوانميانگين تعداد جست

 ۀمتار( بارای هار درخات، در منطقا     سانتی 7کمتر ا  

این اخاتالف   اما ۀ شاهد بود،سو ی بيش ا  منطقآتش

 .(4)جدول  دار نبودیآماری معن نظر ا 

 و شاهد  یسو  آتش ۀ ادآوری در منطق ۀنتایج مقایس -4جدول 

 صفت
درجه  شاهد یسو  آتشمنطقه 

 آ ادی
T 

 داریمعنی

(Sig.) انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين 

  قطعهدر مستقل  ی ادآورتعداد 

 نمونه
4/0  3/0  3/5  8/5  38 80/5  073/0  

7/0 )متر(ارتفاع   3/0  4/0  5/0  55 081/3-  050/0  

0/0 سن )سال(  1/4  3/3  0/5  55 33/3-  033/0  

 اد با قطر یقه تعداد جست شاخه

 )برودار( مترسانتی 7 کمتر ا 
8/4  3/5  0/4  8/5  35 373/0-  753/0  

 

 ی و شاهدسو  آتشمشخصات  ادآوری در منطقه  -1جدول 

 تعداد گونه 
 ميانگين سن

 )سال(
 ی ادآور منشأ

 ميانگين ارتفاع

 )متر(
 پرستار رتبه سالمتی

منطقه 

یسو  آتش  

3/0 جست 3 3 بلو  ادریپایه م 5   

8/0  اددانه 7 0 بنه سنگتخته 5   

 منطقه

 شاهد

7/5 34 بلو  3/0  اد جست و دانه   پایه مادری 5 

1/0  اددانه 0 5 بنه  پایه مادری 5 

 

 بحث 

بلااو   یهااا جنگال آتاش ا  عواماال اکولوژیااک در  

 یهاا  یژگا یو اگرس است. رخداد آتاش تغييراتای در   

که در این تحقيق باه ایان    کند یمجنگلی ایجاد  ۀتود

ترکياا   ۀاساات. در مطالعاا شااده  پرداختااهتغيياارات 

 نتاایج نشاان داد کاه    ،یا درختچهدرختی و  یها گونه
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 ن،آساال ا    50و گذشات   یساو   آتشرخداد پس ا  

 یها گونهابل سهم و در مق  کاهش برودارسهم درختان 

بنااه تفاااوتی در  اساات. افتااهی  شیافاازاوليااک و باااداگ 

-آتاش  ۀاماا  ادآوری آن در منطقا   ،شود ینممالحظه 

 عناوان  باه ولياک و بااداگ    اسات.  سو ی افزایش داشته

در  یکاوه   بااداگ . اناد هشاد   شاناخته پيشارو   یها گونه

فقير و خشاک،   یها خا شرایط رویشگاهی نامساعد )

ي  و جنااوبی( توانااایی رویااش دارد پرشاا یهااا دامنااه

هاای باا   در ميان گوناه  (.5383و همکاران،  روانبخش)

 دهیا د  يآسا نسبت درختان تکرار )تعداد افراد( کافی، 

بااداگ و   یهاا  گونهبيشترین و در برودار  ۀدر گون کل به

 ،گار ید  عباارت   باه ( 5بنه کمترین بوده است )جادول  

 نیتار  مقااوگ  هو بنا  گوناه و بااداگ   نیتار  حساسبرودار 

در هار  کال   طور به. اند بوده یسو  آتشدر برابر  ها گونه

اصاله   55با  یسو  آتش ۀهزار متری منطق ۀنمون  قطعه

نسابت بااه   هاا  درختچااه کااهش در تعاداد درختاان و   

بارای   کاه ایان کااهش تعاداد     ميمنطقه شاهد مواجه

در طبقات قطری پاایين اتفااق افتااده     درختان برودار

. افازایش مياانگين قطار    متر(سانتی 54)کمتر ا   است

در مقایساه باا    یساو   آتاش در منطقه برودار درختان 

 هاای تناه  ميانگين قطار کمتار  ( و نيز 3)جدول  شاهد

این  دیمؤ( 3)جدول  یسو  آتش ۀدر منطق دهید  يآس

 Pausas هاای یافته با آمده دست بهنتایج . مطل  است

 Quercus suberای ی مدیتراناه هاا  جنگلدر  (1997)

 هاای یافتاه  بربنادر شمال شرق اسسانيا همخوانی دارد. 

Pausas (1997)       بيشاتر درختاان بلاو  قابليات احياا

و احتمال مرگ تناه پاس    دارند راجست  نی  ۀليوس به

. اباد ی یما ی با افزایش قطر درخت کااهش  سو  آتشا  

در  (5380شفيعی و همکاران )بانج هاییافتههمچنين 

کااهش تعاداد در    بيانگر ار نوشهرخيرودکنهای جنگل

 .اسات باوده  قطار  هکتار و ا  بين رفاتن درختاان کام   

(2003 )Haugaasen et al.  یهااا جنگاال ۀمطالعاادر 

درصااد را دارای درختااان بااا قطاار کاام  نيااز آمااا ون 

 کاه  دانناد  یما  یساو   آتاش ی پس ا  کمتر یمان  نده

 است. شدهموج  کاهش تعداد در هکتار درختان 

ميانگين قطار گوناه بارودار    ان شد، طورکه بيهمان

که این موضوع باا   افتی  شیافزای سو  آتش ۀدر منطق

ی ساو   آتاش  اثار در  قطرتار رفتن درختان کام  نيا  ب

بنه وضعيت متفاوت باود   ۀمورد گون اما در ،شدتفسير 

هش ی کمی کاسو  آتشدر منطقه  یقه و ميانگين قطر

ر بناه  قطرتا درختان کام توان گفت بنابراین می داشت؛

 .اند نرفتهو ا  بين  اندمقاومت بيشتری به آتش داشته

 وجود باغرب  یها جنگلیکی ا  دهیل باقی ماندن 

، قادرت ساا گاری   حضاور انساان و داگ    یطوهن ۀسابق

 یدهاا جسااتمختلااد بلااو  و تااوان  یاااد  یهااا گونااه

-شاخه یها گونهاگرچه  ؛(5383، هاشمی)پور استآنه

گ رویشی جست گاروه، بيشاتر   دارا بودن فر ليدلبه اد 

عاادلی و  ) شاوند  یمدچار صدمه  یسو  آتش ۀجينت در

کاه  نشاان داد   حاضار  تحقيقنتایج  (.5314یخکشی، 

 افازایش  ساب   مطالعاه  ماورد در منااطق   یسو  آتش

در  هاا  جستتعداد  .شود یم ها گروهدر جست  ها جست

شاهد  ۀا  تعداد آن در منطق بيشتر یسو  آتش ۀمنطق

. دار نباود آمااری معنای   لحااظ باه اختالف  اگرچه ،بود

و  بااختر جمشايدی  هاای یافتاه نتایج ایان تحقياق باا    

 ۀمطالعا در . دارد تطاابق ( در مریاوان  5333) همکاران

 مياانگين  در یدار یمعنا اخاتالف   مریوان یها جنگل

 منطقاۀ  دو باين  نموناه   قطعاه  در گاروه  جست تعداد

ران و همکاا  رضاا پور. و شاهد مشاهده نشد یسو  آتش

بلو  کرمانشاه، باه   یها جنگل ۀ( نيز در مطالع5388)

، باا افازایش درصاد ساوختگی    که  ندديرساین نتيجه 

 سو یآتش بخشدر  .ابدی یمافزایش  بلو  یده جست

طاور   باه درخات بارودار    هیا هر پا ،مطالعه مورد ۀمنطق

( بيش 1/4 اد سالم )دارای تعداد جست شاخه متوسط

)جدول  ( بود3/3دیده )ي  اد آسا  تعداد جست شاخه

توانااد بيااانگر افاازایش کااه ایاان موضااوع نيااز ماای( 3

 سو ی باشد.پس ا  رخداد آتش  نی جست

در  یساو   آتاش کاه  نتایج این تحقياق نشاان داد   

ارتفااع تناه و    کاهش ارتفاع کال،  سب  حقيقتمنطقه 

متوساط ایان    کاه  ینحو به ،شود یمتاج درختان  ۀاندا 

کمتر  یدار یمعن طور به یو س آتش ۀمتغيرها در منطق



 ...  اگرس یها در جنگل یاهگي بر ساختار پوشش یسو  آتش ريتأث  330

 

 صادمات ناشای ا   باا توجاه باه     شاهد است. ۀا  منطق

رشاد   یساو   آتاش ا   پاس  یها سالطی  ،یسو  آتش

و  اباد ی یمکاهش  ها درختچهطولی و قطری درختان و 

در  تاجبه همين دليل ميانگين ارتفاع درختان و حجم 

نسابت باه منطقاه شااهد کااهش       یسو  آتشمنطقه 

، لوژیاک تغييار فيزیو  ساب   یسو  آتش .دهد یمنشان 

و در  شاود  یما و با ده فتوسنتز پوشاش گيااهی    مقدار

 انجاماد میهش روند رشد فوقانی و قطری کانتيجه به 

(Barnes et al., 1998). 

درختاای، ميااانگين  یهااا گونااه ادآوری در  مينااۀ 

ۀ شاهد بيشاتر  در منطق نمونه قطعهتعداد  ادآوری در 

لحااظ آمااری   ( اماا تفااوت باه   4/0در برابر  31/5) بود

ساال   50پس ا  گذشت  گرید  عبارت به نبود. دار یمعن

, تفاااوت یسااو  آتااشسااال ا  دومااين  3ا  اولااين و 

. شاود  ینما در ميزان تجدیدحيات مشاهده  یدار یمعن

( 5380شفيعی و همکااران ) بانج هاییافتهاین نتایج با 

در  یسااو  آتااشکااه پااس ا  گذشاات هفاات سااال ا  

خيرودکنار نوشهر وضعيت تجدیادحيات را   یاه جنگل

 ادآوری در  مجماوع  در ، همخوانی دارد.ندکردمطالعه 

 ۀ اگرس وضعيت مناسبی ندارد و در منطق یها جنگل

نياز ایان شارایط مشاهود اسات. سان و        مطالعه مورد

ا   یدار یمعنا  طاور  بهشاهد  ۀدر منطق ها نونهالارتفاع 

یان موضاوع را   بيشتر بوده اسات. ا  یسو  آتش ۀمنطق

ارتفااع  و کام  تر جوان یها نهالبه ا  بين رفتن  توان یم

نسبت داد. همچنين ترکي   یسو  آتشپس ا  رخداد 

 یساو   آتاش شااهد و   یهاا رماتي ادآوری در  یا گونه

افازایش نسابت    یسو  آتش که ینحو به ،متفاوت است

 در پای  ادآوری بنه و کاهش نسبت  ادآوری بلاو  را  

توجه به سهم یکسان درختاان ماادری   داشته است. با 

، افازایش ساهم   یساو   آتاش بنه در منااطق شااهد و   

دليال  به توان یمرا  یسو  آتش ۀبنه در منطق یها نهال

و شارایط نامسااعد    یساو   آتشبردباری بيشتر بنه به 

دانست. در مطالعات مختلفی وابستگی  ادآوری بلاو   

هش با کا یسو  آتش. ه استشد  گزارش یسو  آتشبه 

 افااازایش  ادآوری  ساااب تاااراکم اشاااکوب مياااانی، 

 بلاو  در کاروليناای جناوبی شاد     مختلاد  یهاا  گونه

Barnes & Van Lear, 1998)). یا دوره یهاا  یسو  آتش 

کاهش  ادآوری افارا و   سب بلو  -کاج یها جنگلدر 

 بلاو   شااه غير بلو  و افزایش  ادآوری گونه  یها گونه

نابردباار باه ساایه     یهاا  گوناه  ادآوری  که یدرحال. شد

به آشفتگی شدیدتری  ها کاجنظير بلو  سرخ و برخی 

 تاوان  ینم(. بنابراین Arthur et al., 1998ت )نيا  داش

را دلياال اصاالی کاااهش  ادآوری بلااو   یسااو  آتااش

دیگاری   مساائل در  بایاد این امر را  سرمنشأدانست و 

  نیا اتخری  اکوسيستم و اخاتالل در  ادآوری   ا جمله

 .جو کردوجست گونه
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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 t-

test. 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. 
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