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  چكيده
 قابل اثرات اولين. دارد قرار انساني هاي فعاليت تأثير تحت شدت به كه است ها سازگان بوم تمام معمول و طبيعي عامل آتش
. يابد مي تغيير مقاوم هاي نفع گونه به جنگلي توده آن نتيجه در كه است گياهي پوشش بردن بين از جنگل در سوزي آتشمشاهده 

 ازجمله و طبيعي حوادث دربرابر را متفاوتي هاي واكنش خود هاي ويژگي به توجه با درختان ازجمله و گياهي مختلف هاي گونه
 مناطق از بر نقله جنگل در آتش به مقاوم درختي هاي گونه بررسي منظور به رو پيش پژوهش. دهند مي نشاناز خود  سوزي آتش

تيپ جنگلي . بود ديده خسارت سوزي آتش از شدت به 1389 سال در كه انجام شداستان گيالن  در رودبار شهرستان آباد رستم جنگلي
 تعيين براي صددرصد آماربرداري از. استراش، آزاد و پلت آميخته شده  ،بلندمازو با كه است ستانممرز -انجيلي منطقه مورد مطالعه

 نتايج. شد استفاده ها گونه زادآوري ميزان تعيين براي تصادفي برداري نمونه از وشد  استفاده درختان تاج و تنه به وارده خسارت ميزان
 ازنظر. دهند ميرا ازنظر مقاومت به آتش نشان  داري معني تفاوت موجود هاي گونه كهنشان داد  آماري هاي آزمون براساس بررسي
و  جنسيآزاد بيشترين زادآوري  .بودندو انجيلي  بلندمازو يبترت آتش به برابردر ها گونه ينتر و حساس ترين مقاوم سوختگي، ميزان

  .شدنيز در بلندمازو ديده  ها نهال ارتفاعي رشد بيشترين و داشت سوزي آتش از پس را غيرجنسي
  

  .گيالن ،آتش به مقاوم هاي گونهزادآوري، جنگل،  سوزي آتش :كليدي هاي واژه
  

  مقدمه 
 هرساله كه است جنگل مخرب هاي املع ازجمله آتش
 تاريخچه. كند ميوارد  جنگل بر زيادي خسارات

 90 كه دهد مي نشان آمريكا متحده اياالت در سوزي آتش
 دهد رخ مي مردم توسط جنگل هاي سوزي آتش از درصد

)Collins & White, 1981.( Martinez  و همكاران

ها  سوزي بسياري از آتش عاملهاي بشر را  عاليتف) 2009(
 90به گفته آنان بيش از  .كنند جهان اعالم مي اسردر سر

ها در اسپانيا و كشورهاي اروپايي حوزه  سوزي درصد آتش
سوزي در  آتشآمار  .دهد ميرخ مديترانه توسط انسان 

دهد كه هرساله  ها و مراتع استان گيالن نشان مي جنگل
 .شوند ميسطوح مختلفي از اين منابع ارزشمند طعمه حريق 
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مساحت  سوزي در وسعتي به فقره آتش 80 ،1391در سال 
ها و مراتع استان گيالن  جنگل درهكتار  24/124تقريبي 

مورد و  34 ها سوزي آتشد تعدا ،1390در سال . اتفاق افتاد
نيز  1389در سال . هكتار اعالم شد 757/55 هامساحت آن

فقره بود كه درنتيجه آن  159ها  سوزي تعداد آتش
 شد ها و مراتع گيالن تخريب هكتار از جنگل 647/494

)Anonymous, 2013.(  
ها و پويايي  اي در حضور گونه كننده آتش نقش تعيين

هاي مختلف  گونه). Sedighi et al., 2011(دارد  سازگان بوم
هاي متفاوتي دربرابر آتش داشته  توانند حساسيت گياهي مي

هاي  برگ نسبت به گونه ينهاي سوز چه گونه باشند، چنان
 ,Nasiri(ند هست تر سوزي حساس برابر آتشبرگ در پهن

2012 .(Yadegarnejad  وDaylam-jafarabad )2011 (
دانند؛ آنان  تنوع و ساختار جنگل مي آتش را عامل تغيير در

كنند  ميبيان ) 2007(و همكاران  Banjshafiei براساس نظر
نازك مانند راش و پلت بيشتر از  هاي پوست كه گونه

مازو تحت تأثير ضخيم مانند ممرز و بلند هاي پوست گونه
  .گيرند ميآتش قرار 

هاي  آن به عامل هاي تسوزي و خسار شدت آتش
توان به گونه، قطر  وابسته است كه از آن جمله ميمتعددي 

ساقه، انبوهي توده و ميـزان رطـوبت مواد سوختني اشـاره 
هاي چاپارل در  جنگل) White  )1981و Collins. كرد

هاي اكاليپتوس در استراليا را  كاليفرنياي آمريكا و جنگل
كه مانند  دانند ميسبز  برگ هميشه هاي پهن ازجمله جنگل

اشتعال خوبي  سوخت قابلبرگ، ماده  هاي سوزني جنگل
حرارت  ميزان درجه) 2008(  و همكاران Zouhar .دارند
هاي  بافت هاي مريستمي و داشتن موقعيت بافت، آتش

ها و  ويژگي ازگياهان را ) اپيدرم و پريدرم(محافظتي 
. ندكردبيان برابر آتش ماني در هاي گياهان براي زنده توانايي

سوزي  برابر آتشماني درختان در زنده ميزانبه گفته آنها، 
متفـاوت است و در اين راستـا، خصوصيات درختان و 

مجدد و رقابت براي دسترسي به منابع توانايي براي رشد 
  .استبسيار مؤثر 

 Agee )1995 (ازنظر بندي درختان  كه طبقه كند بيان مي

داري  به اوايل تاريخچه جنگل سوزي به آتشحساسيت 
كه اولين جدول مقاومت درختان  طوري به  گردد، آمريكا برمي

هاي كاسكاد  هاي مختلف در كوه به آتش براي گونه
)Cascade (توسطGorman   ه شداراي 1899در سال .

تر  صورت كامل بهبرابر آتش ها در سيستم مقاومتي گونه
شامل كه بيشتر ه شد اراي 1934در سال   Starkerتوسط

 Daubenmireو در اين راستا بودمقاومت نسبي درختان بالغ 

ويژگي از سازگاري گياهان چوبي هفت  1974در سال  
سرعت زني، رشد سريع،  شامل توانايي جوانه دربرابر آتش

هاي مقاوم به آتش  برگ و گسترش و پراكنش، داشتن شاخ
پوست ، )علت وجود عناصر معدنـي و رطوبت بيشتر به(

هاي خفته جانبي، غدد چوبي  ضخيم و مقـاوم، داشتن جوانه
)Lignotubers (معرفي را ناشكوفا  هاي و داشتن مخروط

  .)Agee, 1995( كرد
Zouhar  براساس تقسيمات) 2008(و همكاران 
Raunkiaer  گياهان را  ،منتشر شد 1934كه در سال

هاي  عاملبه توجه  حساسيت به آتش با برحسب ميزان
هاي  موقعيت بافت ،حرارت برابر درجه ماني در ميانگين زنده

بندي  تقسيم و شكل زندگي آنها) يا زير زمين رو(مريستمي 
ها و  داشتند كه اندام رويشي كريپتوفيت كردند و بيان
از آتش محافظت  ي ديگرها رستنيها بهتر از  هموكريپتوفيت

ازدياد با توجه به ويژگي تكثير و ) Rowe  )1983.شود مي
سوزي، آنها را به دو گروه بزرگ  هاي آتش گياهان در محيط

و  Invaders ،Evadersگروه اول شامل . تقسيم كرد
Avoiders گياهان . پسند هستنداست كه گياهاني نور

برابر سريع در زني آهنگ با دوره زادآوري كوتاه و جوانه پيش
جاي هاي زياد در اين گروه  حرارت هاي با درجه سوزي آتش
شكوفا هستند  هاي نيمه درختاني كه داراي مخروط. گيرند مي

رهاي آنها با قرار گرفتن در و مقدار زيادي از بذ
اين  جزءد نيز شو ها آزاد مي حرارت زياد از مخروط درجه
ها، دوره خواب  اين گونه از خصوصيات ديگر. هستندگروه 

با بذرها است كه با داشتن اين ويژگي، در گروه گياهاني 
در گروه دوم، . گيرند هاي سخت و مقاوم قرار مي دانه

Resisters  وEndurers قرار دارند.  Banjshafiei و
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 كردنددر تحقيقات خود به اين نكته اشاره ) 2007(همكاران 
سوزي ضامن بقاي جنگل  كه زادآوري درختان پس از آتش

  .دكن ميتضمين ها را  و آينده جنگل و گونه است
در شناسايي  اولين گام رو، پيش پژوهشهدف از 

 برايريزي  منظور برنامه هاي درختي مقاوم به آتش، به گونه
توسعه و گسترش آنها در اراضي جنگلي مستعد به 

  .بودسوزي  آتش
  ها مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه
 14تا ً 36ْ 57َ 06جغرافيايي ً موقعيتدر  بر نقله جنگل

 طول 49ْ 31َ 19تا ً 49ْ 31َ 10و ً يعرض شمال 36ْ 57َ
در استان گيالن شهرستان رودبار  آباد در بخش رستم شرقي

 -انجيلي منطقهتيپ جنگلي ). 1 شكل(واقع شده است 
 پلت و ، بلندمازو، آزادراش آنها همراه است كه به ممرزستان

 هكتار پنج حدود در مساحتي 1389 سال در. شود مي ديده
 محدوده. دش سطحي سوزي آتش طعمه ها جنگل اين از

متر از سطح  700تا  500بين در ارتفاعات  سوزي آتش
درصد و در جهت دامنه  70تا  60ي آزاد با شيب بين ادري

  .استشده  واقعشمالي 

  

  
  بر در استان گيالن موقعيت جنگل نقله -1شكل 

  
  پژوهش روش
 سوزي مجموع پنج هكتار عرصه آتش سه هكتار از 

و مناطق حاشيه  شدانتخاب ) بر جنگل نقله(بخش مركزي 
عنوان اثرات مرزي  علت كاهش نفوذ آتش به سوزي به آتش

)Bund effect (از درختان آماربرداري . درنظر گرفته شدند
قطر برابر سينه، درصد  و شدانجام روش صددرصد  به

گيري  ديدگي درختان اندازه درصد آسيبخشكيدگي تاج و 
تصادفي در  طور هبمتر  1×1به ابعاد  نمونه قطعه 89. شد

 ها ارتفاع نهالو و تعداد شدند عرصه مورد نظر مستقر 

. دشگيري  يك از قطعات نمونه اندازهترتيب گونه در هر به
تعداد و ارتفاع  ،اين قطعاتدر پاي درختان مجاور همچنين 
پاجوش و (جنسي از تكثير غير آمده دست بههاي  نهالمتوسط 
وضعيت . شمارش و ياداشت شد مذكورابعاد در ) جوش ريشه
نظر درصد ازنظر ميزان خشكيدگي و درختان ازتاج 
شديد  گيسوخت وكم  سوختگيگروه  دوديدگي در  آسيب

)Banjshafiei et al., 2007 (درختان  قطر. بندي شدند طبقه
سازمان هاي  گيري اندازهتري مطابق م سانتي پنجدر طبقات 

با ميزان سوختگي و  بندي شد كشور تقسيمجنگلها و مراتع 
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از  .شدارزيابي ) شديد سوختگي وكم  سوختگي(درختان 
. ها استفاده شد دادهآماري براي آزمون  SPSSافزار  نرم

در شكل (و زادآوري  هاي درختي همبستگي بين گونه
با آزمون اسپيرمن و روابط كيفي بين ) جنسي و غيرجنسي

با استفاده  ها ، قطر و تاج درختان با گونهديدگي ميزان آسيب
  .بررسي شدكاي  آزمون مربعاز 

  
  نتايج
  ديدگي آسيب ميزان

ديدگي درختان  از بررسي ميزان آسيب آمده دست بهنتايج 
درخت  1120از مجموع سوزي نشان داد كه  پس از آتش

و آزاد،  پلتراش، ممرز، بلندمازو، انجيلي، شده  گيري اندازه
در . اند داشته ها گونهبقيه بلندمازو وضعيت بهتري از درختان 

رغم  هشت درصد درختان به مورد درختان بلندمازو،
، سالم بودند و بقيه بسيار كم دارابودن عالئم سوختگي

هاي پوستي و نيز  داراي شكاف(بودند سوخته  يا نيمه درختان
همراه  بهشده از تنه  شده و كنده هاي خشك پوست

طور كامل  يا به) متفاوت از ناحيه تاج هاي خشكيدگي
 ،كاي نتايج آزمون مربع. سوخته و خشك شده بودند

 بهديدگي درختان  نظر ميزان آسيبداري را از اختالف معني
درصد  93لي با چه انجي چنان ؛)χ2  = 471( دادآتش نشان 

ترين شرايط را  نامطلوب ،شده خشك كامل هاي درختي پايه
 درصد، 65با  راشدرصد،  79دنبال آن ممرز با  داشت و به

كمترين . داشتندقرار درصد  25 با و پلتدرصد  52آزاد با 
 كامل هاي درصد پايه 14بلندمازو با  مربوط بهتلفات نيز 

  ).2شكل ( شده بود خشك
  

  
  سوزي درختان پس از آتش ديدگي آسيبميزان  -2 شكل

  
  درختان قطر بررسي

پراكنده متفاوت و ها در طبقات قطري بسيار  فراواني گونه
بسياري از طبقات قطري  ها در چه بعضي گونه بود، چنان

هاي  كه گونه به اين توجهبا  ).1جدول (ند مشاهده نشد
درختي در تمام طبقات قطري در توده جنگلي حضور 
نداشتند و بررسي رابطه بين قطر درختان و شدت خسارت 

بررسي  براي ها ممكن نبود، زمان براي تمام گونه طور هم هب

رابطه بين قطر درختان و شدت خسارت، ممرز كه درختان 
عنوان گونه شاهد  د، بهاشتنآن در تمام طبقات قطري وجود د

. روش مربع كاي مورد آزمون قرار گرفتبا و شد انتخاب 
داري بين قطر  نتايج آزمون نشان داد كه اختالف معني

 ،)χ2  = 26(داشته است سوزي وجود  درختان و شدت آتش
اين ترتيب كه با افزايش قطر درختان از ميزان شدت  به

  .دش خسارت كاسته مي
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  تحقيقدر عرصه  هاي درختي در طبقات قطري مختلف فراواني گونه - 1جدول 
  آزاد  پلت  انجيلي بلندمازو ممرز راش  قطري هطبق

5/12-5/7  12 12 0 229  0  21  
5/17-5/12  39 129 49 243  0  42  
5/22-5/17  36 59 66 0  2  27  
5/27-5/22  30 15 50 0  4  0  
5/32-5/27  10 10 8 0  3  0  
5/37-5/32  0 3 3 0  0  0  
5/42-5/37  0 4 3 0  3  0  

5/42 <  3 2 0 3  0  0  
  
  درختان تاج بررسي

هاي  گونه در ميزان خسارت وارده به تاج درختان
 نشان دادرا داري  اختالف معني ،سوزي مختلف پس از آتش

)272=χ2(. ترتيب در انجيلي  بيشترين خشكيدگي تاج به
) درصد 7/70(، راش )درصد 9/79(، ممرز )درصد 5/95(

درصد  3/16با بلندمازو  .مشاهده شد) درصد 60(و آزاد 
بيشترين  كمترين ميزان خسارت و ،تاج سالم داراي درخت

 5/10دنبال آن ممرز با  و به داشتميزان سالمتي تاج را 
در تاج سالم  داراي درختدرصد  9/3و راش با درصد 

  ).3 شكل( بعدي قرار داشتند هاي رتبه
  

  
  سوزي بر تاج درختان ميزان خسارت آتش -3شكل 

  
 بررسي زادآوري درختان

زادآوري درختان پس از  بين همبستگيبررسي 
جست بين  نظر تعدادازنهال و  نظر تعدادازسوزي  آتش
در ). 2جدول ( بوددار  اختالف معنيدهنده  نشان ،ها گونه

ترتيب با پنج و چهار  آزاد و ممرز به جنسي،زادآوري حالت 
بيشترين تراكم را ) مربع يك متر(اصله نهال در واحد سطح 

در . اصله داراي كمترين نهال بود 6/0داشتند و بلندمازو با 
  ).3جدول (ميان انجيلي فاقد زادآوري بود  اين
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  سوزي ها پس از آتش جنسي بين گونهي اسپيرمن در زادآوري جنسي و غيرهمبستگ - 2جدول 
  داري معني  ضريب همبستگي اسپيرمن  تعداد  زادآوري
  000/0**  656/0  89  جنسي

  000/0**  452/0  89  غيرجنسي
  درصد 99در سطح اطمينان  دار معني**

  
  سوزي هاي درختي پس از آتش ميانگين تعداد نهال در گونه - 3جدول 

  انجيلي  راش  ممرز  بلندمازو  پلت  آزاد  گونه
  0  2  4  6/0  8/0  5  ميانگين تعداد

  0  9/7  9/5  9  9  7/5  )متر سانتي(ميانگين ارتفاع 
  

جست و  6/12 متوسط آزاد بادر زادآوري غيرجنسي، 
ترتيب  به ،جست براي هر درخت 63/2انجيلي با متوسط 

بيشترين فراواني را داشتند و راش و پلت فاقد هرگونه 
مقايسه بين ميانگين ). 4جدول (زادآوري غيرجنسي بودند 

نشان داد كه ) جنسي و غيرجنسي(ها  در نهالرشد ارتفاعي 
هاي مختلف داشته  گونه بلندمازو بيشترين رشد را در بين

 ،متر سانتي 76/17با ميانگين  هاي اين گونه نهال. است
و  ندداشت ها نهالرا در بين تمام  رشد ارتفاعيبيشترين 

 34/10و  52/10ترتيب با  دنبال آن آزاد و انجيلي به به
قرار داشتند  هاي بعدي رشد ارتفاعي، در رده متر سانتي

  ).4جدول (

  
  سوزي هاي درختي پس از آتش ميانگين تعداد پاجوش در گونه - 4جدول 

  راش  ممرز  بلندمازو  انجيلي  پلت  آزاد    گونه
  0  13/0  22/1  63/2  0  6/12    ميانگين تعداد

  0  86/0  76/17  34/10  0  52/10    )متر سانتي(ميانگين ارتفاع 
 

 بحث
از خسارت آمده  دست هاي به تجزيه و تحليل داده

 با توجه بهاصله درخت  1120مورد  سوزي در آتش
 اليه وپوستي، از بين رفتن و سوختن پوست  هاي شكاف
بين رفتن تعداد زيادي از  خشكيدگي تاج و از، كامبيوم
 درختي هاي به گونه وارده خسارت شدتحاكي از  ،درختان

 از پس زادآوري ويژگي همراه به خسارات اين بررسي. بود
 بسيار آتش به ها گونه مقاومت ميزان بررسي در ،سوزي آتش
وارده خسارت  ميزاناز  آمده دست به آمار. است اهميت حائز
 ها خشكيدگي كمترين ها، گونه تمام بين در كه داد نشان

 .بود پلتبلندمازو و  به متعلق درصد 25 و 14 با ترتيب به
 از درصد 93 كه بود انجيلي به مربوط نيز خسارتبيشترين 
 رفته بين از وبودند  شده خشك طور كامل به آن درختان
 هاي رده در آزاد و راش ممرز، ترتيب به انجيلي از پس. بودند
  .قرار داشتند يبعد

 99بيشتر از داشتن  با انجيلي مختلف، هاي گونه بين در
بيشترين  ،متر سانتي 5/17از  كمتر قطردرخت در درصد 

دنبال آن، آزاد  و به شتاني را در بين درختان كم قطر دافراو
 ترتيب درصد، بلندمازو و راش به 60 با درصد، ممرز 70با 
درصد كمترين تعداد را در اين دامنه قطري  39و  27با 
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 5/17كمتر از نيز فاقد درختان با قطر  پلت. داشتند
 دريافت توان مي آمده دست هب نتايج به توجه با. بود متر سانتي

 با كه است مهمي بسيار هاي جمله ويژگيكه قطر درختان از
. دارد عكس رابطه آتش دربرابر درختان پذيري آسيب ميزان
 را مرده سوختني ماده در جنگل، سوختمقدار  بررسي در

 زمان به اصطالح به كه مختلف اندازه چهار به قطر براساس
 كنند مي تقسيم ،است معروف) Timelag( سوزي آتش تأخير

 الزم زمان باشد، تر كوچك ينسوخت ماده قطر كه اندازه هر و
 كوتاهتر آن شدن ور شعله و رطوبت دادن دست از براي
 ,Scott( سوزد مي بيشتري سرعت با سوختني ماده و شود مي

2012( .Javanmiri Pour  همكارانو )a2011 (بيان با 
 يكسان درختان مختلف هاي گونه بر سوزي آتش تأثير كه اين

را  كم قطري هاي طبقه در سوزي آتش صدمات نيست،
براساس نظر . نددانست زياد قطرهاي از بيشتر مراتب به

Zouhar چوبي درختان هاي نهال ،)2008( و همكاران 
 ضخامت بر سن افزايش با و هستند حساس آتش دربرابر
 افزوده آنها زيرزميني ساختار توسعه بر نيز و قطر پوست،

  .شود مي كمتر آتش به آنها حساسيت وشود  مي
 از باعث درخت پوست بر سوزي آتش از ناشي خسارات

 دنبال به و شود مي مختلف درجات در كامبيوم بافت رفتن بين
 همراه به را درختان تاج مختلف سطوح خشكيدگي آن

 از يكي كه درختان تاج بررسي نتايج. داشت خواهد
 عنوان و به است ها گونه نسل تجديد و بقا بارز هاي املع

 شود، مي محسوبمقاوم  هاي ويژه براي گونه صفات از يكي
 مختلف هاي گونه بين در درختان تاج سالمتي كه داد نشان
در ميزان ). 3 شكل( است متفاوت سوزي آتش از پس

 انجيلي كه شد مشاهده سوزي آتش از پس تاج ديدگي آسيب
 و راش ممرز، و را داشته است اول رتبه خسارت بيشترين با

 يزخسارت ن ينكمتر. قرار گرفتند يبعد هاي رده در آزاد
 اشاره پيشتر كهطور    همان. بود بلندمازو و پلت مربوط به

 كه بودند قطر كم هاي گونه ازجمله آزاد و ممرز انجيلي، شد،
خشكيدگي تاج رفت  مي انتظار تنه، بر وارده صدمات علت به

درصد  39اين ميان راش كه فقط آنها نيز زياد باشد، اما در 
 71، ندرا داشت متر سانتي 5/17آن قطري كمتر از  درختاناز 

 را ويژگياين . خشكيده بود طور كامل به هادرصد از تاج آن
نسبت  پذيري تحمل در ها گونهذاتي  خصوصياتبه  توان مي

 و) 2011(و همكاران  Kavoosi. به آتش نسبت داد
 كه دكردن اشاره نكته اين به )2008( و همكاران  Zouharنيز

 نمونه و در مقاومت به آتش متفاوت است ها گونه سرشت
 و برگان سوزني بين در آتش به حساسيتميزان  آنبارز 
  .است برگان پهن

 غيرجنسي نيز و جنسي شكل به درختان زادآوري ميزان
 در ها گونه بين داري معني اختالف وجود از حاكي) پاجوش(

 ترتيب به ممرز و آزاد كه طوري به بود، زادآوري شكل دو هر
 در زادآوري كمترين بلندمازو ورا داشتند  زادآوري بيشترين
 مهم اختالفات از يكي بتوان شايد. را داشت سطح واحد

 بهمربوط  راسوزي  آتش از پس جنسي شكل به زادآوري
 آتش مستقيم هاي شعله از بذرها ماندن امان در و شدن پنهان
كوچك ممرز و آزاد در  يبـذرها معني كه بدين. دانست

و راش،  انجيلي پلت، بلندمازو،درشت  بذرهايمقايسه با 
 از و بگيرند جاي زمين هاي شكاف در توانند مي تر راحت
) 2013( و همكاران  Miller.ندبمان امان در سوزي آتش

 و خاك در آنها گرفتن قرار محلبذرها را براساس 
 ييبذرها :دادند يجا گروه دو در آتش دربرابر يريپذ بيآس

 اغلب بذرها اين كه گيرند يسطح خاك قرار م يركه در ز
 فرو خاك كوچك هاي شكاف در بودن كوچك و ريز علت به
 دوم گروه و مانند مي امان در كشنده هاي آتش از و روند مي

 طور معمول به و گيرند مي قرار خاك سطح در كهبذرهايي 
مطابق . شوند مي آتش طعمه و هستند درشتبذر هاي گونه

 و تكثير هاي ويژگي به توجه با كه )Rowe  )1983تقسيمات
 گروه دو در را آنها سوزي، آتش هاي محيط در گياهان ازدياد

 اين اول گروه در را بلندمازوتوان  مي دهد، جاي مي
 قدرت از برخورداري دليل به بلندمازو .داد قرار بندي تقسيم

 از پس كه است ييها گونه جمله از سريع بازاحيايي
  .شود مي مستقر سوزي آتش

Zouhar  2008( و همكاران(،Agee  )1995( وRowe  
 دنبال به و درختي هاي چه گونه آنكه  دارند اعتقاد) 1983(

 زادآوري، ميزان دهد، مي نجات مرگ از پس را جنگل آن
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 يعني است؛ زادآوري هاي اندام سالمتي سطح و تكثير سرعت
 زادآوري و دارند حيـات زادآوري هاي اندام كه زماني تا

 دربرابر را درختان مقاومت و بقا كنند، مي تأمين را ها گونـه
 زادآوري در .دكنن مي تضمين آتش ازجمله و مخاطرات انواع

 انجيلي آزاد، به متعلق ها پاجوش تعداد بيشترين غيرجنسي،
. و راش فاقد جست بودند پلت و بود بلندمازو و

 متر سانتي 76/17 متوسط ارتفاع با بلندمازو هاي پاجوش
و  Kavoosi). 4جدول (بيشترين رشد ارتفاعي را داشتند 

گلستان،  شده سوزي آتش مناطق در )2011( همكاران
 آتش، دربرابر آنها مقاومت ميزان در ها گونهبر سرشت  عالوه

 احياي در ها گونه زادآوري و دهي جست قدرت به
 شيردار، بلندمازو، واشاره كردند  سوزي آتش هاي عرصه
 مناطق براي را وحشي سگيال و بارانك خرمندي، پلت،

  Gignoux.دكردن معرفيمناسب  سوزي، ازنظر آتش پرخطر
 گياهي هاي متفاوت گونه حساسيت )1997(و همكاران 

 با مقابله در آنها هاي ويژگي ازجمله را سوزي آتش دربرابر
 ضخامت بر عالوه مورد اين در كه كردند عنوان سوزي آتش

و  Grace. دشتناشاره دا ها گونه تر سريع رشد به پوست،
 كه دادند نشان خود هاي يدر بررس )2005( همكاران

متر  سانتي 10كه كمتر از  Sapium sebiferum هاي نهال
طور كامل از بين  هها ب سوزي ارتفاع داشتند، در بيشتر آتش

 متر، سانتي 100 تا 10 ارتفاع با هاي نهال كه رفتند، درحالي
 .داشتند ماني زنده درصد 60

 سالمت ميزان توان مي ،شده بيان مطالب به توجه با
 ميزان و زادآوري هاي اندام ماندن مصون و حفظ درختان،
 ها گونه ويژگي مهمترين از را سوزي آتش از پس ها زادآوري

 گياهي هاي گونه به كه كرد بيان سوزي آتش به مقاومت در
. يابند حضور جنگل در ديگر بار كه دهد مي را فرصت اين
 به بايد ابتدا در ،بر نقله جنگل در موجود گونه شش ميان در

 كه كرد اشارهدربرابر آتش  گونه ترين مقاوم عنوان به بلندمازو
از مجموع درختان آن هشت درصد  سوزي، آتش از پس
 هاي ساقه تعداد بيشترين بلندمازو. بودند سالم طور تقريب به

چه فقط  چنان داشت،ديگر همراه  هاي گونه بين در را قطور
 متر سانتي 5/17آن قطري كمتر از  هاي درصد از پايه 27

 ،سالم كامالً تاج درصد 3/16 با بلندمازو همچنين. داشتند
 در. داشت ها گونههمه  بين در را تاج سالمتي ميزان بيشترين
 ديده غيرجنسي و جنسي شكل دو هر بهزادآوري  بلندمازو

 رويش بيشترينديگر  درختي هاي گونه با مقايسه در و شد
 ه استكرداشاره ) Rouse )1986. داشترا  ها نهال ارتفاعي

سوختن  درصورت كه ددار را توانايي اين بلوط نهالكه 
 وي گفته به. كند رشد و زني دوباره جوانه ساقه،بخش بااليي 

 ظاهر خاك سطح در "S" شكل به بلوط هاي نهال از بسياري
 راخفته  هاي جوانه كه دهد مي امكان ها نهال بهكه  شوند مي
خصوص مقاومت بلوط به در. بدارند مصون آتش گرماي از

 سوزي آتش) Clay Smith )1993و  Auchmoody ،آتش
 هاي جنگل استقرار و توسعه در يديگر عامل هر از بيشتر را

 براي را مصنوعي هاي سوزي آتش و اند مؤثر دانسته بلوط
 بذر كه ازآنجايي. اند پيشنهاد كرده بلوط هاي جنگل بازسازي

مانند مورد بررسي ديگر درختان بلوط نسبت به بذر درختان 
 در آنو امكان قرار گرفتن  استآزاد بسيار بزرگ بذر 

 است، ضعيف آتش دربرابرآن  ماندن مصون وشكاف زمين 
 ميزانتاج و  سالمتيبايد در جنسي آن را  زادآوري علت
 كهكرد جستجو  ها گونه بقيه با مقايسه در بلندمازوبودن  سالم

ت يتثب را خود زادآوري و بقا تا كند اين امكان را فراهم مي
هاي  گونه نظر ميزان سالمتي تاج، جزءمازو ازبلند. كند

 كه رفت مي انتظاراين بنابر ،بود ها گونهبقيه  بين درپيشرو 
 به بلندمازو ،اخير سوزي آتش از سال دو گذشت از پس

 به توجه با. اندازه كافي بذر براي توليد نهال فراهم كرده باشد
عنوان  بايد از آزاد به بعد از بلندمازو ،برشمرده هاي ويژگي

در اين منطقه جنگلي ياد  سوزي دومين گونه مقاوم به آتش
از آتش كمترين ناشي خسارت  ميزاننظر از آزاد. كرد

كه  و از آنجايي شتپلت دا و بلندمازوخسارت را پس از 
ي ها گونه بين دربيشترين زادآوري جنسي و غيرجنسي را 

سهم كه رود  مي انتظار ،)4 و 3 هاي جدول( شتدا ديگر
 از. سوزي داشته باشد آتشدر آينده جنگل پس از  زيادي
 چراكه نام برد، مقاوم عنوان سومين گونه به توان مي ممرز
 بيشترين آزاد از بعد ،پاجوش صورت هب زادآوري بر عالوه

حضور آن در آينده  ، بنابراينشتدا را جنسي زادآوري
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 ماني هكمترين زند انجيلي. ملموس خواهد بود بسيارجنگل 
 با نيز تاج خسارت شترينيب و شتدا ها گونه بين در را

 هاي ويژگي از يكي. بود انجيلي به مربوط درصد 96 حدود
 آزاد از پس كه بود آن غيرجنسيزادآوري  ،بارز انجيلي

 آسيب سوزي آتش كه آنجايي از .داشت را زادآوري بيشترين
 ،بود نكرده وارد درختان زيرزميني هاي بخش به زيادي
مناسبي  زادآوري ،انجيلي از طريق غيرجنسي توده بنابراين

 و جنسي هاي زادآوري ازنظر پلت .داد  نشان ممرزاز  بعد را
 درصد به توجه با اما ،شتدا قرار آخر رتبه در غيرجنسي

تداوم احتمال  و سوزي آتش از پس آن درختان سالمتي زياد
پنجم  رتبهنظر مقاومت به آتش در زادآوري آن، بايد آن را از

به آتش در اين  گونهترين  بايد حساس راراش . قرار داد
 ميزان ازنظر هرچند راشزيرا ، كردتوده جنگلي معرفي 

زياد  خسارت اما ،شتقرار دااز پلت  باالتر زادآوري،
سرشت  و مدت طوالني بذردهي سيكل همراه به آندرختان 

بازي كه درنتيجه  هاي روشنه پسندي راش در سايه
 براي مناسبي بستر تا شد باعث ،بودسوزي شكل گرفته  آتش

 اغلب كهديگر  هاي گونه با گونه اين رقابت و زادآوري
 ,Marvie Mohajer( هستند پسند سايه نيمه يا و نورپسند

رنگ  حضور آن در آينده جنگل كم و نشود فراهم) 2005
و  دهي جست قدرت كه كرد اشاره بايد درپايان. شود

 بسته به ها، گونه ذاتي ويژگي بر عالوه درختانزادآوري 
 زمان مدتو  سوزي شدت آتش، رويشگاهي مختلف شرايط
 ,.Kavoosi et al( باشد متفاوتتواند  مي سوزي آتش

2011(.   
  

  سپاسگزاري
زاده كه با صبر و  اله امان بيت دكتراز همكار محترم آقاي 

حوصله، تمام مراحل تجزيه و تحليل آماري مقاله را تقبل 
  .شود سپاسگزاري ميصميمانه  ،ندكرد
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Abstract 
Fire is an integral factor in many forest ecosystems and is strongly influenced by human 
activities. The first visible effect of forest fire is destroying the existing vegetation, 
which results in the forest stand being host to more resistant species. Different plant 
species, including trees, show different responses to natural disasters such as fire 
according to their characteristics. In this study the fire resistant tree species in the 
Noghlehbar Rostamabad forest of Roudbar in Guilan province was investigated, since 
the area has been heavily damaged by fire in 2010. The area contained Parrotia-
Carpinetum forest community, accompanied by oak, beech, maple and elem. In this 
study was used a full calipering method to determine the amount of damages to the 
trunk and crown, and a random sampling was used to determine species regeneration. 
The statistical tests revealed a significant difference between species in terms of their 
fire resistance. In addition, Oak was shown to be of highest fire resistance, while the 
Iron tree was of lowest one.  The Elem species was able to produce the highest rate of 
post-fire regeneration, and the highest growth rate was observed in the Oak tree 
seedlings.  
 
Keywords: Guilan, regeneration, fire- resistant species, wildfires.  

 


