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  چكيده

گروه در جست 133 ،سوزيآتشبعد از بالفاصله  )Lindl. Quercus brantii(بلوط ايراني گونه دهي منظور بررسي جست به
يي كه در هر متغيرها .ندگرديد تصادفي انتخاب كامالً ورط به، نددر استان كرمانشاه كه در آتش سوخته بود منطقه تنگه بزازخانه

قطر قطورترين جست در هر ، سوزياي بعد از آتشهجستتعداد : ند عبارتند ازبندي شد گيري و طبقه گروه اندازه جست
سي در متغيرهاي مورد برر .طبقه 5درصد سوختگي در و طبقه  5در  سوزيآتشهاي قبل از طبقه، تعداد جست 4گروه در  جست

بعد  كه گونه بلوط ايراني دادان نتايج بدست آمده نش .با سه تكرار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و تصادفي قالب طرح كامالً
 همچنين. يابدافزايش مي آن دهيكند و با افزايش درصد سوختگي ميزان جستدهي ميشروع به جست سريعاً سوزيآتشاز 

، با افزايش تعداد ديگر عبارت به. و درصد سوختگي دارد سوزيآتشهاي قبل از اد جستدهي رابطه مثبتي با تعدجست
دهي يك بين قطر قطورترين جست و ميزان جست كه حاليدر .يابددهي افزايش ميجستميزان سوزي، آتشهاي قبل از  جست

قبل از بيشتري هاي جستتعداد  د كه دارايهايي بو گروهدهي مربوط به جستبيشترين جست. ي وجود داردفرابطه من
  .شديد و قطر قطورترين جست كمتري بودند ، درصد سوختگي متوسط تا نسبتاًسوزي آتش

  
  .، كرمانشاههاي زاگرسجنگل ،دهيبلوط ايراني، جست، سوزيآتش :هاي كليديواژه          

  
  مقدمه
شمار  بهعوامل تخريب جنگل عنوان يكي از به آتش

 آورد دربار مي بهر ميزان خسارتي كه ز نظرود كه امي
زيرا شدت آن تابع  ،مناطق مختلف اهميت متفاوتي دارد
در آن روي  سوزيشرايط اقليمي محلي است كه آتش

نيز  لاي هر جنگ تركيب گونه .)1384 ،اي جزيره( دهد مي
سوزي مربوط به خودش را دارد كه با رژيم آتش

 ،سوزيآتش شدت ،سوزيآتش هايي مانند نوع مشخصه
ع گياهي و همچنين پويايي جوام سوزيفراواني آتش

 Valendik( شودتعيين مي ،سوزيمستقر شده بعد از آتش

& Vekshin, 2005(. ثيراتي كه أامروزه شناسايي آتش و ت
رد از اهميت زيادي برخوردار ها دا پويايي اكوسيستم بر

ي در ا در خيلي از موارد آتش نقش تعيين كنندهزيرا  ،است
 Stewart( ها و پويايي اكوسيستم جنگلي دارد حضور گونه

et al., 2005 .(وقوع  بههار شكل در جنگل به چ آتش
گرفتن خاك جنگل كه بيشتر در آتش  -1: پيوندد مي

سطحي كه در  سوزيآتش -2. دهد ميزارها روي تورب
در . گيرند هاي كوچك آتش ميآن پوشش مرده و رستني
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شعله  ييني تنه از گرما ويا ناحيه پا يقهسوزي  اين آتش
ي اغلب باعث بروز سوزاين نوع آتش .بيندآتش آسيب مي

تاج و خاك سوزي آتشسوزي يعني  ديگر آتش انواع
آتش  - 4 ؛درخت آتش گرفتن تاج -3. شودجنگل مي
مقاومت به آتش در ). 1384 ،اي جزيره(درختان گرفتن تنه 

 ضخامت پوستقبيل متعددي از  عواملساقه درختان به 
قطر و سن، فاصله از ، )ها متفاوت استميان گونهكه در (

سطح زمين، شرايط رويشگاهي و سالمت و توان درخت 
دادن در پاسخ به از دست ). Gill, 1995(بستگي دارد 

 دارند دهيقدرت جست گياهاني كه ،اندامهاي هوايي

دهي دهي كرده و آنهايي كه قدرت جستشروع به جست
 .)Bond & Midgley, 2001(روند  رند از بين ميندا
آن  دهي روشي است كه گياهان از طريقجست عبارتي به

. كنندسوزي مي آتششروع به ترميم و خودسازي بعد از 
بعد از آتش صورت  بالفاصلهدهي ممكن است جست

كه اگر آتش بعد از به خواب رفتن درختان  گيرد و يا اين
 ,Trevett(ال آينده طول بكشد تا بهار س ،فتداتفاق بي

موجود  خوابيدههاي د از جوانهنتوانها ميجست ).1956
گياهان يا از هوايي نزديك به سطح خاك هاي در اندام

وس و هوم، مختلف قرار گرفته در بين الشبرگ ايه اندام
نوع اندامهاي حاوي . دناي معدني خاك بوجود آيهيا اليه
داخل خاك يا روي (آنها و موقعيت  خوابيدههاي  جوانه
 ,Flinn & Wein( نوع گياه دارد بستگي به امالًك )زمين

1977.(  

دهي گونه بلوط جست بررسيمنظور  بهاي مطالعهدر 
سوزي در سه طبقه، هاي شدت آتشمشخصه بعد از آتش،

و همچنين سن  سوزي آتشقبل از  پوشش تاجساختار 
بعد از  هفته 8طي  .درختان مورد بررسي قرار گرفت

هاي  كم و ارتفاع جستاترگيري  اندازهبا ، سوزي آتش
ساختار  كهثابت شد و تجزيه و تحليل آنها  توليدي

سوزي عامل بسيار مهمي در توليد قبل از آتش پوشش تاج
 & Malanson( باشدمي سوزي آتشهاي بعد از جست

Trabaud, 1988(.  

روي بر  تحقيقي ،اسپانيا اي مديترانه منطقه در
بعد از  (Quercus suber)پنبه  بلوط چوبدهي  جست
يق نشان قنتايج اين تح. انجام شده است سوزيآتش
دهي  شروع به جست آتشبعد از  كه اين گونهدهد  مي
ساقه  خوابيدههاي ها از جوانهجست بعضي منشأ. كند مي

هاي  جوانهها منشأ جست ،است و اگر ساقه از بين برود
 مچنين نتايج اين تحقيق ثابت كرده .است ريشه خوابيده

رابطه منفي يك ن قطر ساقه و مرگ و مير ساقه ايكه م
  ).Pausas, 1997( وجود دارد

دهي دو گونه بلوط و توس در در ژاپن ويژگي جست
در اين بررسي يك . مقابل آتش مورد بررسي قرار گرفت

قطر برابر سينه مترمربعي انتخاب شد و  800 قطعه نمونه
 سوزي هاي توليد شده بعد از آتشعداد جستساقه و ت

روش چشمي در چهار  بهسوختگي درجه . ندشمارش شد
درصد  75تا  25درصد، 25كمتر از  بدون سوختگي،( طبقه

نتايج اين تحقيق . برآورد گرديد )درصد 75و بيش از 
ماني و قطر درختان  نشان داد كه رابطه مثبتي بين زنده

به درختان جوانتر با قطر  وجود دارد و آسيب وارد شده
گونه  همچنين هر دو. بيشتر است ،سوزي آتشكمتر در اثر 

ولي  ،بودند زياديدهي بلوط و توس داراي قدرت جست
ه بلوط دهي بيشتري نسبت به گونگونه توس داراي جست

 296دهي در گونه توس كه بيشترين جست طوري هب ،بود
ين مطالعه عامل در ا. دعدد بو 34عدد ولي در گونه بلوط 

ش شناخته شد كه باعث هاي جديد آتايجاد جست
بطه مثبتي بين همچنين را. دان هاي خوابيدهتحريك جوانه

هاي توليد شده و درجه سوختگي ميانگين تعداد جست
با افزايش درجه سوختگي تعداد  كه طوري بهديده شد 

 يافتهاي ايجاد شده بعد از آتش نيز افزايش جست
)Masaka et al., 2000 .(  

رويشي گياهان در استراليا تحقيقي بر روي پاسخ 
هاي  فرم و انجام شده است آتشخشك به منطقه نيمه

 دهنده و غيرتمختلف رويشي گياهان به دو دسته جس
نتايج اين تحقيق نشان داد كه . نددهنده تقسيم شدجست
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. است دهي تا حدودي به فرم رويشي وابستهجست
نسبت به دهي قوي با قدرت جستگياهان  همچنين

هاي از تعداد ساقه ،دهي ضعيفجستقدرت گياهان با 
ارتفاع كمتر و  ،سطح مقطع بيشتر ،در هر پايه يبيشتر
  .(Vesk et al., 2004) تري برخوردارندهاي عميقجوانه

پنبه  در مورد بلوط چوبهمچنين در تحقيقي ديگر و 
اين ماني ندهكه در زمهمترين عاملي مشخص گرديد كه 

ضخامت پوست  ،ثر استؤم سوزي آتشبعد از  گونه
  وابسته به قطر ساقه است باشد كه كامالً مي

 (Moreira et al., 2007).  
سوزيهايي جنگلهاي زاگرس هر ساله آتش در

گيرد كه  صورت عمدي و يا غيرعمدي صورت مي به
كنون تا ولي ،سازدميزيادي را به جنگل وارد  خسارتهاي

اين اي در مورد واكنش درختان بلوط به آتش در  عهمطال
         گونه بلوط ايراني. انجام نشده است هاجنگل

)Lindl. Quercus brantii (هاي زاگرس از در جنگل
 ،اي برخوردار استالعادهفوق دهيقدرت جست

كه اين امر تنها رمز پايداري اين گونه تحت  كه طوري به
بوده است اليان متمادي فشارهاي تخريب موجود طي س

 هدف از اين تحقيق بررسي .)1379، و همكاران فتاحي(
 در جنگلزاگرس به آتش گونه بلوط ايراني رويشي پاسخ 

مطالعات جامع و با توجه به اين كه در اين رابطه  .باشدمي
تواند نتايج اين تحقيق مي ،انجام نشده است مدوني

ها فراهم اين جنگلمديريت بهينه  برايدي را اطالعات مفي
   .نمايد

  
  مواد و روشها

 واقع هاي زاگرسالعه قسمتي از جنگلمنطقه مورد مط
اين . )1شكل ( باشدمي كرمانشاهشهر شرقي در شمال

نگه بزازخانه تا چند سال اخير با نام تجنگلي منطقه 
منظور  بههايي از جنگل و قسمتعنوان پادگان نظامي بوده  به

از بين رفته  نظامي تجهيزات ساخت و ساز و نگهداري
  . است

قسمتي از اين جنگل  ،1385ماه سال مهردر هفته اول 
. هكتار در آتش سوخت 70به مساحت تقريبي 

هاي علف ،سوزي از نوع سطحي و عامل گسترش آن آتش
هايي كه در قسمت كه طوري به ،خشك كف جنگل بود

ن از بي) وجود جاده لمث(داليلي  بههاي كف جنگل بنا علف
گونه اصلي اين . رفته بود آتش گسترش زيادي نداشت

ساير . باشدزاد مي   با فرم رويشي شاخهبلوط ايراني  ،جنگل
: سوزي عبارتند از ود در منطقه آتشهاي موجگونه

 .، بادام كوهي و چند پايه خنجوكآلبالوي وحشي ،زالزالك
، سوزي آتشدر مدت كمتر از يك ماه پس از 

 ،دهي كردندشروع به جستايراني گروههاي بلوط  جست
هاي فراواني حتي  جست در روز بيستم مهرماه كه طوري به

و  2شكلهاي (نيز مشاهده گرديدند  متر سانتي 20به ارتفاع 
اجازه  ،با توجه به نزديك بودن پايان فصل رويشي. )3

ها تا پايان فصل  دهي و رويش جستداده شد كه جست
دهي بلوط ايراني جستبررسي  منظور به. رويشي ادامه يابد

قبل از شروع فصل رويشي سال بعد  ،سوزيبعد از آتش
گروه  جست 133 تعداد ،)1386فروردين  20تا  15(
تصادفي مورد بررسي قرار گرفت و  صورت كامالً به

هاي قبل از تعداد جست ،متغيرهاي قطر قطورترين جست
داد تع و درصد سوختگي ،(pre-fire sprouts) سوزي آتش

      سوزي آتشهاي جديد توليد شده بعد از  جست
(post-fire sprouts) با توجه به اين كه . گيري شدنداندازه

هاي جست ،دهي قبل از فصل رويشي انجام شدجست
 مشخص بودند و كامالً سوزي توليد شده در اثر آتش

سوزي كه هاي مربوط به قبل از آتشخوبي از جست به
. ياه شده بودند قابل تشخيص بودندسوخته شده و يا س

اي به رنگ سبز  داراي ساقه سوزيهاي پس از آتش جست
هاي خزان كرده برگاي روشن بوده و هنوز حامل  تا قهوه

 ).4شكل ( ندبودند كه از آنها جدا نشده بود
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 اي و موقعيت منطقه مورد مطالعه تصوير ماهواره -1شكل 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )1385 ماهاواخر مهر( سوزيهاي توليد شده در مدت كمتر از يك ماه بعد از آتش جست -2  شكل

 هاي قبل از آتشجست

 هاي بعد از آتشجست
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  )1385 ماهاواخر مهر( سوزيهاي توليد شده در مدت كمتر از يك ماه بعد از آتش جست -3شكل 

 

  
  

 كه حامل برگهاي خزان شده هستند  سوزياز آتش بعدهاي  ته شده و جستكه سوخ سوزيهاي قبل از آتش جست – 4شكل 

  )1386 ماهفروردين(
  

 هاي بعد از آتشجست

 هاي بعد از آتشجست
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هاي قبل از ر مورد تعداد جستدذكر است كه  بهالزم  
هايي كه قبل از آتش موجود تعداد جست ،سوزيآتش

عنوان به ه بودندماند باقينيز  سوزي آتشبوده و بعد از 
. در نظر گرفته شدند سوزي آتشهاي قبل از تعداد جست

 20كمتر از( طبقه در پنج سوختگي درصددر اين راستا 
 80 تا 60 ،درصد 60 تا 40 ،درصد 40 تا 20 ،درصد

 بدين. گرديد بنديطبقه) درصد 80 بيش از ودرصد 
مبناي  ،گروههر جست از بين رفتندرصد ترتيب كه 

در مورد قطر  .در نظر گرفته شد سوختگي درصدمحاسبه 
گروه  در هر جست قطر قطورترين جست ،برابر سينه

ي متر سانتي 5قطري  يها هطبقو سپس در  گيري شداندازه
هاي با البته اولين طبقه قطري به جست .گرديد بنديطبقه

اختصاص يافت  متر سانتي 5/2قطر برابر سينه كوچكتر از 
دهي اين طبقه قطري در مقابل آتش توان جست تا عمالً
قبل از هاي در مورد جست .سي قرار گيردرمورد بر

گروه هاي شمارش شده در هر جستجست ،سوزي آتش
 45تا  30 ،عدد 30تا  15 ،عدد 15كمتر از ( هطبق پنجدر 
 .گرديدبندي طبقه )عدد 60عدد و بيش از  60تا  45 ،عدد

ذكر  عوامل هر يك ازتحت  ،قالب آماري اين آزمايش
در ي هر طبقه سه تكرار براتصادفي با  كامالًطرح  ،شده

دار بودن اختالف بين معنيبررسي براي . نظر گرفته شد

ها از براي مقايسه ميانگين وواريانس  تجزيهها از ميانگين
يب همبستگي ساده سپس ضر. آزمون دانكن استفاده شد

  . محاسبه شدبين متغيرهاي مورد بررسي 
  

  نتايج
ظر از نگروههاي موجود در اين منطقه ساختار جست

. متفاوت بود ها نسبتاًقطري، سني و همچنين تعداد جست
گروهها جست ،منطقهتر  در ارتفاعات پايين كه طوري به

البته در كل . داراي تعداد جست بيشتر و با قطر كمتر بودند
 15سينه بيش از ندرت درختاني با قطر برابر  بهمنطقه 
ا هجست طقهمن باالتر ارتفاعاتدر . شدديده مي متر سانتي

 و گروه كمتر بودهقطورتر و تعداد آنها در هر جست
 در سوزيهاي قبل از آتشطوركلي ميانگين تعداد جست به
جه به نتايج بدست با تو. بودعدد  5/25گروه جست هر

از طريق  سريعاً كه گونه بلوط ايرانيشود آمده مشاهده مي
 حت شرايطدهد كه البته ت به آتش پاسخ ميدهي جست

نتيجه  .تواند متفاوت باشد دهي ميمختلف ميزان جست
مختلف  هايهي در طبقدهتجزيه واريانس جست

 1داري در سطح  معني كه اختالف دادسوختگي نشان 
مختلف سوختگي  هايهدهي در طبقدرصد بين جست

  ). 1جدول (وجود دارد 
  

  مختلف سوختگي هايهقدر طب سوزيدهي بلوط بعد از آتشتجزيه واريانس جست -1 جدول 
  داري معني F ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادي منابع تغييرات

76/4115 4 درصد سوختگي  94/1028  58/17  000/0  
28/585 10 خطا  52/58    
04/4701 14 كل     

 
تواند در  طورترين جست نيز ميهمچنين قطر ق

يه نتيجه تجز. ثر باشدؤم سوزي دهي بعد از آتشجست
گروه نشان  رين جست در هر جستت واريانس قطر قطور

درصد بين  1داري در سطح دهد كه اختالف معنيمي
مختلف قطري وجود دارد  هايهدهي در طبق جست

   ).2جدول (
 
  



 231   ٢شمارة  17فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

  مختلف قطري هايهدر طبق سوزيدهي بلوط بعد از آتشتجزيه واريانس جست -2جدول 

  داري معني F ميانگين مربعات  بعاتمجموع مر  درجه آزادي منابع تغييرات

000/0 06/49 07/473 23/1419 3 طبقه قطري  

   64/9 13/77  8 خطا

    36/1496 11 كل

  
سوزي در آتشقبل از هاي  ثير تعداد جستدر مورد تأ

نتيجه تجزيه واريانس  ،سوزيآتشدهي بعد از جست
درصد بين  1داري در سطح اختالف معنيدهد كه ن ميانش

قبل از هاي جستتعداد مختلف  هايهطبقدر  دهيجست
  ). 3جدول (وجود دارد  سوزيآتش

  
  هاي قبل از آتشهاي مختلف جستدر طبقهسوزي آتشط بعد از دهي بلوتجزيه واريانس جست -3جدول 

  داري معني F ميانگين مربعات  مجموع مربعات درجه آزادي منابع تغييرات

سوزيقبل از آتش هايتعداد جست  4 26/5916  06/1479  05/8  004/0  
14/1837 10 خطا  71/183    
41/7753 14 كل     

  
انكن در مورد مقايسه ميانگين نتايج آزمون د

كه  دادنشان سوختگي هاي مختلف  درصددهي در  جست
 80تا  60 سوختگيطبقه دهي مربوط به بيشترين جست

 درصد 20 كمتر ازمربوط به طبقه  درصد و كمترين مقدار
بيشترين  ،درصد 80تا  60همچنين بعد از طبقه . باشد مي

جدول ( درصد است 60تا  40دهي مربوط به طبقه جست
 هايهدر طبق دهيميانگين جستمقايسه  در مورد .)4

دهي دهد كه بيشترين جستآزمون دانكن نشان مي ،قطري
در . باشدمي متر انتيس 5/2كمتر از طبقه قطري مربوط به 

ارد و از دهي وجود ندجستي متر سانتي 15طبقه قطري 
درصد بين  1داري در سطح لحاظ آماري اختالف معني

 شودمشاهده نمي يمتر سانتي 15و  10 ،5قطري  هايهطبق
دهي چنين در مورد مقايسه ميانگين جستهم. )4جدول (
دانكن  آزمون ،سوزيآتشقبل از هاي هاي جستطبقه در

بيش دهي مربوط به طبقه دهد كه بيشترين جست مينشان 
 15كمتر از دهي مربوط به طبقه و كمترين جست 60از 
داري در سطح البته از لحاظ آماري اختالف معني. باشد مي
 45تا  30و  60تا  45 ،60بيش از  هايطبقهدرصد بين  5

داري در سطح  همچنين اختالف معني. وجود ندارد جست
 جست 30تا  15و  15كمتر از  هايطبقهدرصد بين  5

  ).4جدول ( شود مشاهده نمي
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  مختلف هايطبقهدر  سوزيبعد از آتشدهي براي مقايسه ميانگين جستمون دانكن زآ -4جدول 
  سوزيآتشقبل از  هايجست و تعداد يقطر ،سوختگي 

  ميانگين   طبقه  مشخصه
  دهيجست

  بنديگروه
    دانكن 

  د سوختگيدرص

20< 05/0  c 

40-20  66/8  c 

60-40  86/27  b 

80-60  83/44  a 

100-80  88/5  c 

  قطر قطورترين جست

5/2<  42/28  a 

5  51/4  b 

10  10/8  b 

15  0  b 

  سوزيهاي قبل از آتشتعداد جست

15< 33/3  b 

30-15  96/7  b 

45-30  26/34  a 

60-45  51/46  a 

<60  16/52 a 

  
 ،گيري شده غيرهاي اندازهنظور بررسي رابطه بين متم به
). 5جدول (يب همبستگي ساده بين آنها محاسبه شد ضر
قبل از هاي شود كه رابطه تعداد جستشاهده ميم

دهي مثبت با ميزان جست سوختگيو درصد  سوزي آتش

كه رابطه  ليدرحا ،باشدميدار نيدرصد مع 1و در سطح 
و در دهي منفي ميزان جست با بين قطر قطورترين جست

  . دار استدرصد معني 1سطح 

  
  گيري شده ريس همبستگي بين متغيرهاي اندازهنيمه مات -5جدول 

  مشخصه
 بعد از دهيجست

  سوزيآتش 
  هايتعداد جست

 سوزيآتشقبل از 
  قطر برابر سينه

قطورترين جست
  درصد

سوختگي 
    1 سوزيبعد از آتش دهيجست
51/0سوزيآتشقبل از اي هجست تعداد ** 1   

-28/0 قطورترين جست قطر برابر سينه ** 17/0 -  1  
06/0 35/0**  سوختگيدرصد   51/0- ** 1 

  %1دار در سطح  معني                  **
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دهي گونه بلوط ايراني بعد از منظور بيان توان جست به
گروه كه داراي دو جستهاي  مشخصه ،سوزيآتش

. مورد بررسي قرار گرفتند دهي بودندد جستحداكثر تعدا
تعداد  گروه،اين دو جستدر كه  اينجالب توجه 

درصد  ،عدد 60بيش از  سوزيهاي قبل از آتش جست
قطر قطورترين جست شديد و  سوختگي متوسط تا نسبتاً

  . )6جدول ( بود متر سانتي 5/2آنها كمتر از 

  
   سوزي دهي بعد از آتشر جستحداكث با گروهدو جست هاي مشخصه -6جدول 

  گروهجست
  هاي بعد تعداد جست
  سوزياز آتش

  هاي قبلتعداد جست
  سوزياز آتش 

  درصد
  سوختگي 

  قطر قطورترين
  جست 

 >5/2  60تا  40  60>  207  1

 >5/2  80تا  60  60>  197  2

  
  بحث

 سوزيآتشمهمترين پاسخ گونه بلوط ايراني به 
عوامل . باشدمي هيد، جستمنظور حفظ بقاي خود به

سوزي آتشدهي بعد از ند در ميزان جستنتوامختلفي مي
ميزان  بر ثرمؤيكي از مهمترين عوامل . دنثر باشمؤ

هاي قبل از  تعداد جست ،سوزيآتشدهي بعد از  جست
ات انجام نتايج تحقيق ،ييد اين موضوعأت در. است آتش

بعد از رويشي هاي مختلف  فرم دهي جست شده بر
ي ها تعداد جست چه كه هر دهد نشان مي سوزي آتش

 خوابيدههاي  تعداد جوانه ،بيشتر باشد موجود در يك پايه
 ,.Vesk et al(د شو هاي جديد بيشتر مي جستمولد 

بر روي گونه تحقيق ديگري  همچنين در) 2004
Q.coccifera هاي تعداد و تراكم جستكه  مشخص شده

دهي امل در جستمهمترين ع ،سوزيموجود قبل از آتش
هاي  و دليل آن نيز فراواني بافت باشد بعد از آتش مي

 & Malanson(هاي خوابيده ذكر شده است  حاوي جوانه

Trabaud, 1988( .  
درصد سوختگي نيز يكي از عوامل  ،در تحقيق حاضر

سوزي آتشدهي بعد از أثيرگذار بر ميزان جستمهم ت
هاي  د جوانهتوان ميسوختگي رسد كه  نظر مي به. است

اي آسيب ديده را تحريك كرده و هموجود در بافت خوابيده
با افزايش درصد  كه طوري به ،دشوها باعث توليد جست آن

دهي افزايش يافته و فقط در طبقه ميزان جست ،سوختگي
دهي كاهش درصد دوباره جست 100تا  80سوختگي 

بطه ييد وجود راأت درتحقيقات انجام شده در ژاپن . يابد مي
دهي بعد از ثبت بين درصد سوختگي و ميزان جستم

دهي بلوط پس دهد كه ميزان جست نشان مي سوزيآتش
 يابد افزايش مي بيشتردر درجات سوختگي  سوزيآتشاز 

)Masaka et al., 2000(. علت  ،در تحقيق حاضر البته
را  درصد 100تا  80 طبقه سوختگيدهي در كاهش جست

نظر  به .دهي توجيه نموددر جست أخيرشايد بتوان با ت
هاي اندامو گروه با توجه به از بين رفتن جست كه رسد مي

و تعداد  خير افتادهأبه ت دهي جست ،طور كامل بهآن هوايي 
 كه دنده مينشان ات در اين مورد تحقيق. يابدميآن كاهش 

 خوابيدههاي جوانه ،هامنشأ جست ،اگر ساقه از بين برود
  ).Pausas, 1997( است رزمينيزيهاي  اندام

 ،گياه طرفي با رسيدن فصل سرما و به خواب رفتناز 
ي مربوط به اين هابيشتر جست شود كهاحتمال داده مي

 زمينيزير خوابيدههاي كه منشأ آنها جوانه سوختگي قهبط
نتايج در اين رابطه . يندآاز خاك بيرون سال آينده  ،است

 تواندمي دهيجستد كه دهانجام شده نشان مي تحقيقات
كه اگر  صورت گيرد و يا اين سوزيآتشبعد از  فوراً
 ،رخ دهدبعد از به خواب رفتن درختان  سوزيآتش

 ,Trevett( فتدبيخير أبه تتا بهار سال آينده دهي جست
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 مشخص گرديد كهتحقيق حاضر با توجه به نتايج  .)1956
 ن جستتريو قطر قطور آتشدهي بعد از بين ميزان جست

عبارتي با افزايش قطر ميزان  به. رابطه منفي وجود دارد
در مورد . يابد كاهش مي سوزي آتشپس از  دهيجست

دهي با افزايش قطر بايد به دو موضوع كاهش تعداد جست
كه با افزايش قطر و ضخامت  يكي اين. مهم توجه شود

و صدمه  تحمل آن در مقابل آتش بيشتر شده ،پوست ساقه
هاي خوابيده  شود و در نتيجه جوانه ميآن وارد ه كمتري ب

نتايج ن موضوع ييد ايأتدر . دنشوآن كمتر تحريك مي
ها د كه هر چه جستنده  تحقيقات انجام شده نشان مي

يشتر صدمه در مقابل آتش ب ،جوانتر و با قطر كمتر باشند
دهي پذيري آنها براي جستديده و در نتيجه تحريك

سوزي اگر  البته در اين مورد شدت آتشكه  شودبيشتر مي
شود  آنهاتواند باعث مرگ و مير بيش از حد باشد مي

)Masaka et al., 2000( . ه در شدنتايج تحقيقات انجام
ييد أت سوزيآتشدهي بلوط پس از جست در مورد اسپانيا

 ،كه با افزايش قطر و همچنين ضخامت پوست نمايد مي
و صدمه كمتري به  تر شدهبيشتحمل ساقه در مقابل آتش 

اين است  نكته دوم. )Pausas, 1997( شود ميساقه وارد 
پس از دهي قدرت جست ،با افزايش قطر و سن كه معموالً

 ,Kabrick & Anderson(يابد  كاهش مي سوزيآتش

2000.( 
بلوط دهي جستتوان نتيجه گرفت كه  طوركلي مي به

 عواملمتقابل  يهاثير اثرأتحت ت سوزيشبعد از آتايراني 
 ،سوزيآتشهاي قبل از مورد بررسي يعني تعداد جست

 ؛باشدميدرصد سوختگي و قطر قطورترين جست 
 سوزيآتشهاي قبل از جست دهر چه تعدا كه طوري به

درجه سوختگي بيشتر و قطر قطورترين جست  ،بيشتر
بيشتر  سوزيآتشدهي بعد از ميزان جست ،كمتر باشد

  . باشدمي
اين تحقيق مربوط به اطالعات  كه نتايج ه به اينبا توج

آوري شده در مدت كمتر از يك ماه پس از جمع
ايراني توان گفت كه گونه بلوط مي ،باشدمي سوزي آتش

 .پاسخ دهد آتشتواند به سرعت مي هبدهي جست روش به
دهي در سالهاي همچنين ضروريست كه وضعيت جست

ي قرار گرفته و تغييرات نيز مورد بررس سوزيآتشاز  پس
با توجه كر است كه ذ بهالزم  پاياندر  .آن مشخص گردد

دهي درختان در زمينه نحوه جستكه  اندكي به اطالعات
ات انجام تحقيق ،وجود داردهاي زاگرس در جنگل
  . رسد مينظر  بهضروري  ترتر و جامع گسترده

  
  اريزسپاسگ

، قب طالبيدكتر ثا :ياندر اينجا الزم است كه از آقا
اي  هاي ارزندهنج شفيعي كه راهنماييدكتر باو  دكتر اخوان

. قدرداني شود نمودند،ه ارائدر انجام اين تحقيق را 
ر حسني كه د همچنين از آقاي مجتبي پوررضا و خانم خان
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Abstract 
 

Fire in the Zagros forests disturbs some parts of these forests every year. Manna oak species (Quercus 
brantii) as the main species of these forests is stimulated by fire. In order to investigate post-fire 
resprouting of Quercus brantii, 133 sprout clumps were selected randomly in a burnt area of the Zagros 
forests in Kermanshah province. Some variables were recorded and classified as follows: dbh of the 
thickest sprouts in 4 classes, number of pre-fire sprouts in 5 classes, fire intensity in 5 classes and the 
number of post-fire sprouts. This study was conducted under completely randomized design with three 
replications for each class. Results showed that post-fire resprouting is positively related to the number of 
pre-fire sprouts and the fire intensity, whereas it is negatively related to the diameter of the thickest 
sprout. In general, the more pre-fire sprouts and more fire intensity as well as the smaller diameter size of 
pre-fire sprouts, would cause more post-fire sprouting in manna oak. 
 
Key words: fire, Kermanshah, manna oak, resprouting, Zagros forests. 

  


