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 چکیده
سال  11های لساکوتی تنکابن را در جنگلزادآوری طبیعی و درختان ی بر ترکیب سوزمدت آتشاثرات طوالنی پژوهشاین      

قطعه نمونه  33سوزی نشده سوزی شده و آتشسوزی مورد بررسی قرار داد. در هر یک از دو منطقه آتشپس از وقوع آتش
تراکم و قطر برابر سینه متر  133×  153برداری از شبکه آمارستماتیک و با استفاده سی-ی به روش تصادفیمتر مربع 1333

جنگل را تغییر داده  ناهمسالسوزی ساختار نتایج نشان داد که آتشبرداشت شد. ای و زادآوری های درختچهکم گونهادرختان و تر
به همسال نامنظم گردید، و با از بین بردن درختان کم سوزی در این قسمت از جنگل باعث تغییر ساختار از ناهمسال آتش است.

 پسند و مرغوب، سبب دور شدن جنگل از حالت اولیه شده است. های سایهقطر و جایگزین نمودن زادآوری گونه
ی هااست که عالوه بر گونه راش، گونه با تغییر در ترکیب جنگل، جنگل خالص راش را به جنگل آمیخته تبدیل کرده سوزیآتش

سوزی نتایج نشان داد که آتشنیز حضور پیدا کردند.  ممرز، لور، پلت، کرکف، شیردار، کرب، گیالس وحشی، ون، بارانک و اوری
سوزی در آتش 11/232سوزی شده و در آتش 32/133)شد شده سوزی باعث کاهش تعداد در هکتار درختان در منطقه آتش

 در  1213سوزی شده و در آتش 1125شد )ها گونه باعث افزایش تراکمادآوری از نظر میانگین تعداد در هکتار ز ونشده( 
 تراکم در منطقه مشاهده شد به طوری که داری اختالف معنی نیز ها. بین دو منطقه از نظر تراکم درختچهسوزی نشده(آتش
منطقه مورد مطالعه، اجرای عملیات با توجه به شرایط . (  بود11/193سوزی نشده )( بیشتر از آتش2/253سوزی شده  )آتش

 زادآوری شود. ترکیب و تنوع تواند باعث بهبود وضعیت پرورشی می
 

 سوزی، جنگل باالدست، راش، تنکابن، آتشجنگل ساختار های کلیدی:واژه
 

 مقدمه
 جزئی و هاجنگل در مخرب شناختیبوم عوامل از تشآ     

 در که است نگلیج هایسازگانبوم از بسیاری در جدانشدنی
 طبیعی هایسوزیآتش(. 66) است مهم نیز جنگل بازسازی

 و ساختار در تغییر و هاجنگل تخریب اصلی دالیل از یکی
 شناختیبوم عوامل ترینمهم از یکی عنوانبه که آنهاست تنوع
 تحت شدت به را آنها پویایی و گیاهی جوامع ترکیب تواندمی

 از پس زمین، کره در وزیسآتش امروزه. دهد قرار تآثیر
 تخریب عامل فراگیرترین شهری، و کشاورزی هایفعایت

 (.22) رودمی شمار به طبیعی هایسازگانبوم
های شمال ایران تحت عوامل مختلف تخریب قرار جنگل    

سوزی است. پدیده  دارند، که یکی از این عوامل تخریب، آتش
ز مساحت سوزی همه ساله سطح کم و بیش زیادی اآتش

دهد و بر های شمال را مورد تهدید یا خسارت قرار می جنگل
 تمام  (.63) گذارد سالمت آنها تأثیر منفی میکیفیت و 

ها، بدون توجه به اینکه آیا توسط انسان و یا بطور  سوزی آتش
و ، خواص فیزیکی اند، تشکیل مواد غذایییجاد شدهطبیعی ا

یز دستخوش تغییر قرار شیمیایی، رطوبتی، حرارتی خاک را ن
سوزی توسط عوامل  دهند. درجه و طول مدت آتش می

سوزی، حرارت، فرکانس  متعددی، شامل قدرت تخریب آتش
ها، توپوگرافی، آتش، رطوبت و نوع خاک، میزان و نوع رستنی

سوزی  هوایی قبل و بعد از آتش شرایط آب و فصل سوختن و
اکسید شدن مقدار های شدید باعث  سوزی شود. آتشتعیین می

مواد غذایی مانند نیتروژن و برهم خوردن رابطه بین  زیادی از
شوند. آتش باعث اکسید  خاک و گیاه به مدت چند دهه می

شدن ماده آلی و تبدیل آن به دی اکسیدکربن و آب و آزاد 
(. یکی از 2گردد )شدن مقدار زیادی انرژی در قالب گرما می

گل، وجود پوشش مرده است عوامل اصلی مؤثر در بقای جن
. در (62شوند ) سوزی دستخوش نابودی می که با وقوع آتش

 سوزی جنگل تغییرات شیمیایی که نیاز به  طول آتش
چند ثانیه  تواند درهای متمادی فعالیت میکروبی دارند میسال

 (.69) اتفاق بیافتد
است که تخریب شده،  سازگانیبومبازسازی روند بهبود      

دیده یا نابود شده است. هدف بازسازی بازگشت یک آسیب 
به شرایط گذشته است. این بازسازی یا از طریق  سازگانبوم

گیرد و دخالت مستقیم توسط نهالکاری یا بذرپاشی صورت می
یا به طور غیرمستقیم از طریق کمک به زادآوری طبیعی انجام 

نطقه شود، در واقع بازسازی غیرمستقیم بر اساس حفاظت ممی
است.  شناختیبومدر برابر اختالالت بیشتر و اجازه به توالی 

زادآوری طبیعی در مناطق سوخته شده ممکن است از بذرها یا 
های سوخته شده رخ دهد. بازسازی دهی درختان و کندهجست

تر همراه با غیرمستقیم منجر به مداخالت کمتر و کم هزینه
سوزی آتش(. 6د شد )نرخ باالتر بازسازی پوشش گیاهی خواه

باعث تغییر فیزیولوژی، میزان و بازده فتوسنتز پوشش گیاهی 
شود که در نتیجه بر قدرت رقابت و مراحل توالی تاثیرگذار می

است. این تغییرات فیزیولوژیکی ایجاد شده در پوشش گیاهی 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 های ایرانشناسی جنگلبوم
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سوزی ممکن است باعث کاهش روند رشد بعضی بعد از آتش
های دیگر و همچنین تغییر در گونه ها و یا افزایش رشدگونه

عالوه بر اینکه  (.6) شودرویش درختان اشکوب فوقانی می
سوزی تجدید حیات های چوبی بطور مستقیم بعد از آتشگونه
 های بعد از های علفی در نخستین سالکنند گونهمی

 سوزی دوباره رشد و گیاهان یکساله بذرده نیز ظاهر آتش
عنوان یك فرآیند زمینی بزرگ در نظر بهسوزی  شوند. آتشمی

العمل نشان داده و  شود که به آب و هوا عکس گرفته می
سیر تکاملی و گسترش گیاه جدیدی را هدایت  ممکن است

 دهی مهم شکل سوزی یکی از عوامل آتش (.52) کند
جنگل در جهان است. با افزایش جمعیت بشر  اکوسیستم

های  سوزی جایگزین آتشهای وابسته به انسان  سوزی آتش
 .(52شدند ) طبیعی در بسیاری از مناطق

های بلوط سوزی بر نهالبا بررسی تاثیر آتش( 55ریسکه )   
(Quercus prunus L.)  در آمریکا به این نتیجه رسیدند که

های مناطق سوخته شده مقدار آب، نیتروژن و تانن اولیه نهال
کمتری نسبت به بیشترو تجمع کربوهیدرات و قطر ساقه 
و همکاران کالوو مناطق سوخته نشده داشتند. در تحقیقی، 

سوزی در دو منطقه که ( به مقایسه زادآوری بعد از آتش01)
و دیگری توسط   Quercus pyrenaicaیکی توسط گونه

اند پرداختند و به این پوشیده شده  Pinus pinasterگونه
سوزی در توده آتش نتیجه رسیدند که بیشترین زادآوری بعد از

زاد بوده و زاد و در توده کاج با منشا دانهبلوط با منشا شاخه
سطح خاک عاری از پوشش در توده کاج بسیار بیشتر از توده 

شیبایاما بلوط می باشد. در تحقیقی که در سریالنکا انجام شد، 
های ( مشاهده کردند که تراکم و تنوع در توده56و همکاران )
های یك بار ر بود و حاصلخیزی خاک در تودهنسوخته بیشت

( 01)بیلی و دان سوخته بیشتر از توده های چندبار سوخته بود. 
 انجام آمریکا در اورگون غرب هایجنگل در که تحقیقی در

 تراکم در تغییر باعث سوزیآتش که کردند مشاهده دادند
 وبنت   .شودمی مقطع سطح و قطر درختی، هایگونه

جنوب در ویکتوریا هایجنگل در که تحقیقی در( 3) همکاران
  که رسیدند نتیجه این به دادند انجام استرالیا شرقی
 .شودمی هاگونه از برخی تراکم افزایش باعث سوزیآتش

 03 پس از سوزیآتش اتاثر شناساییهدف از این تحقیق 
بر ساختار، ترکیب و زادآوری در ارتفاعات لساکوتی  سال

 استان مازندران بود.   تنکابن در

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

سری در جنوب  2طرح جنگلداری لساکوتی شامل     
 86شهرستان تنکابن در قسمت غربی حوضه آبخیز شماره 

های لیره رود قرار دارد. فاصله طرح از محل نظارت طرحکاظم
ی کیلومتر و انتها 52سر و لساکوتی در ابتدای طرح تقریباً 

ها از نظر تقسیمات اداری و کیلومتر است. این طرح 11طرح 
حفاظتی در محدوده استحفاظی منابع طبیعی کترا، اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنکابن، اداره کل منابع طیبیعی 

در  و آبخیزداری غرب استان مازندران نوشهر قرار دارند.
های لساکوتی ی طرحاچیلو با توجه به اجرا 2های سری جنگل

ای در قالب طرح مدون اجرا هیچ گونه برنامه 0812از سال 
های های اجرای آن انجام جنگلکارینشده است تنها برنامه
های جنگلکاری برای دسترسی به این سنواتی و احداث جاده

متر و  0121حداقل ارتفاع از سطح دریا  .ها بوده استعرصه
متر )مرز اکوتون جنگل و  5311حداکثر ارتفاع از سطح دریا 

 و 21ْ 22َ 21تا ً 21ْ 22َ 23عی ًمرتع(  است.  بین طول جغرافیا
ساحت . مقرار دارد 86ْ 88َ 01تا ً 86ْ 53َ 00عرض جغرافیایی ً

 ساختار عمومی جنگل،  .هکتار است 1/5622کل سری 
ای های منطقه قهوهخاک .باشدزاد و ناهمسال نامنظم میدانه

دتاً تکامل نیافته سطحی تا کم عمق حداکثر عمق جنگلی عم
تر از عمق خاک متر که در نقاط پر شیبسانتی 12خاک 

و  2/6 -2/6در پروفیل شاهد حدود  pHگردد. کاسته می
باشد. بافت خاک سطحی شونده می% مواد خنثی1 -2/1دارای 

  clayدر عمق زیرین سنگین  clay loamکمی سنگین 
های آهکی و گ مادری سازند الیکا، سنگنوع سنباشد. می

مارن و در جنوب سری رسوبات دولومیتی مختصری 
)کتابچه طرح جنگلداری  باشد های دورود و روته میسازند
سوزی شده و درصد تاج پوشش در منطقه آتشاچیلو(.  2سری 
درصد است. عمق  41و  66/22سوزی نشده به ترتیب آتش

متر سانتی 10/4و  41/8ترتیب الشبرگ در دو منطقه نیز به 
یعنی حدود  0842باال در دی ماه  شدتسوزی با آتشاست. 

را در  205سال پیش طی چندین روز تمامی سطح پارسل  51
، یعنی 0828آوری اطالعات در اوسط مرداد جمع .بر گرفت

 سوزی انجام شده است.سال پس از وقوع آتش 03حدود 
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 تنکابن جنگلدر  مطالعه مورد منطقهنقشه و موقعیت   -6شکل 
Figure 1. Map and location of study area in Tonekabon forest 

 
 روش مطالعه

در  (Bسوزی شده ) این مطالعه شامل دو منطقه آتش    
سوزی نشده  آتش وهکتار  6/613به مساحت  265ارسل پ
(UB) به  265هکتار و  4/55به مساحت  265 هایپارسل در

منظور اجتناب از اثرات . بهبودهکتار  5/39مساحت 
متر از 6999سوزی نشده با فاصله  سوزی، منطقه آتش آتش

سوزی شده انتخاب شد. دو منطقه از لحاظ ارتفاع  منطقه آتش
از سطح دریا، شیب و جهت عمومی منطقه شرایط تقریباً 

 یکسانی دارند. 
 های دادهآورجمع

سوزی شده و آوری اطالعات در مناطق آتشمنظور جمعبه   
ده از شبکه سوزی نشده، در هر یك از دو منطقه با استفاآتش

 -متر و به صورت تصادفی 699×  629آماربرداری 
متر مربعی  6999ای شکل  سیستماتیك قطعات نمونه دایره

 19موع نمونه و در مجقطعه  99مشخص شدند. در هر منطقه 
نمونه برداشت شد. در این تحقیق، نوع و تعداد درختان قطعه

متر و تعداد درختچه شمارش شدند. سانتی 2/5با قطر بیش از 
قطعه  منظور بررسی وضعیت زادآوری، در هرهمچنین به

مربعی در چهار جهت اصلی متر 52میکروپالت  4نمونه، 
ها در دو طبقه  شده و در آن تعداد و نوع نهال پیادهجغرافیایی 

متر  سانتی 2/5ـ  2/5متر و  سانتی 2/5 قطر برابر سینه كمتر از
 متر ثبت شد. 9/6فاعی كوتاهتر از و همچنین در طبقه ارت

 هاتجزیه و تحلیل داده
 -Kolmogorovها از آزمون برای بررسی نرمال بودن داده    

Smirnov  ها از آزمون و برای همگن بودن واریانس
Levene  .ها با توجه به نرمال بودن توزیع دادهاستفاده شد

این  استفاده شد.فتی جغیر tاز آزمون  هامتغیربرای مقایسه 
 انجام شد. SPSS 21.0فزار های آماری توسط آنالیز

 
 و بحث نتایج

سوزی كل تعداد درختان آماربرداری شده در منطقه آتش   
اصله به  596سوزی نشده  اصله و در منطقه آتش 939شده 

سوزی شده  سینه در منطقه آتشمیانگین قطر برابر دست آمد.
 55/92سوزی نشده  منطقه آتشمتر و در سانتی 92/99

كه از یازده گونه شناسایی شده،  دادنشان  نتایج .بودمتر سانتی
راش، ممرز، لور، پلت، كركف، شیردار، كرب، ون، بارانك، 

سوزی شده و  شهر دو منطقه آت وحشی دراوری و گیالس
گونه غالب منطقه . (6)جدول  سوزی نشده مشاهده شدندآتش
درختان و همچنین در  41/25كه % بودسوزی شده راش  آتش

 درختان را  42/55سوزی نشده نیز گونه راش %منطقه آتش
دهد. بیشترین قطر برابر سینه در منطقه  تشکیل می

و كمترین متر( سانتی 49/21سوزی شده را گونه اوری ) آتش
از  داشت. متر(سانتی 99/69قطر را گونه گیالس وحشی )

گونه كرب دارای بیشترین قطر برابر  Aceraceaeخانواده 

پارسل 

 (Bسوخته)

 

پارسل 

UBشاهد)

) 

 اچیلو 2سری  -كاظم رود 91حوزه آبخیز -جنگلداری لساكوتی رحط
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کمترین دارای متر( سانتی 55/82متر( و پلت )سانتی 53سینه )
بیشترین تعداد درختان راش از نظر تعداد در هكتار  قطر بود.

اصله در  76/523سوزی شده و در منطقه آتشاصله  67)
 را به خود اختصاص داده است.  (سوزی نشدهمنطقه آتش

دهد که تعداد در هكتار درختان در نشان می 5شكل     
متر )مراحل سنی جوان تا  سانتی 03الی  53طبقات قطری 

سوزی  سوزی شده نسبت به آتش میانسال( در منطقه آتش
 نطقه نشده کمتر می باشد، به طوری که این مقدار در م

سوزی شده  برابر منطقه آتش 8سوزی نشده تقریبا  آتش
باشد. این وضعیت در طبقات قطری بزرگتر نیز مشاهده  می

طوری که افزایش تعداد در هكتار درختان در طبقات شده، به

نشده نسبت به منطقه سوزی  قطری باالتر در منطقه آتش
 03الی  53وجود دارد. طبقات قطری  سوزی شده آتش

تعداد، به  (25/64)%سوزی شده  متر در منطقه آتش نتیسا
عبارتی بیش از نیمی از تعداد را در مقایسه با طبقات قطری 

برابر  0/8طوری که تعداد آنها باالتر به خود اختصاص دادند، به
( 77/66)%سوزی نشده طبقات قطری دیگر و در منطقه آتش

نكته دیگر این  باشد.برابر طبقات قطری دیگر می 0/5تعداد و 
سوزی شده بیشترین تعداد در طبقه  است که در منطقه آتش

 شود، در حالیكه در منطقه  متر دیده می سانتی 83قطری 
متر  سانتی 53سوزی نشده بیشترین تعداد در طبقه قطری آتش

 شود. دیده  می

 
 سوزیآتش در هكتار( درختان در منطقه مربع( و تراکم )تعدادمترمتر(، مجموع سطح مقطع برابرسینه )سینه )سانتیمیانگین قطر برابر -5 جدول

 سوزیسال پس از وقوع آتش52سوزی نشده شده و آتش            
Table 1. Mean of DBH (cm), total basal area (m2) and density of trees in burned and unburned areas 18 years after  
               fire occurrence 

 گونه
 تراکم درختان در هكتار (m2مجموع سطح مقطع برابر سینه) (Cmمیانگین قطر برابر سینه )

B UB B UB B UB 

 76/523 67 45/79 99/88 77/50 30/54 راش
 50/55 50/50 65/5 56/7 43/57 67/59 ممرز

 50/54 55 46/5 73/8 76/59 02/83 لور
 50/4 50/5 58/4 83/4 04 55/82 پلت

 8 76/0 69/4 46/5 05 85/89 کرکف
 3 0 89/5 03/5 55 83/55 شیردار
 5 5 66/4 55/4 55/55 3/5 کرب

 50/4 5 45/4 40/4 84 55/55 وحشیگیالس
 50/54 5 57/5 95/4 33/53 07 ون

 5 7 88/4 05/5 53 55/82 بارانک
 50/8 76/6 75/5 8/6 64 04/37 اوری
 a43/55 a28/53 b35/00 a48/28 b48/554 a65/857 نتیجه

 باشد.می 43/4  در سطح UBو  Bدار بین دو منطقه دهنده اختالف معنیحروف متفاوت نشان
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 سوزیسال پس از آتش61سوزی نشده ها در منطقه آتش سوزی شده و آتشپراکنش قطری همه گونه -2 شکل

Figure 2. Diameter distribution of all species in burned and unburned areas 18 years after fire occurrence 
 

سوزی سوزی شده و آتشای منطقه آتشهای درختچهگونه    
نشان داده شده است. در دو منطقه سوخته و  2نشده در جدول 

ای شناسایی شدند که گونه درختچه 61شاهد در مجموع 
های گونه و خانواده 3با  Rosaceaeخانواده 

Aquifoliaceae،Celastraceae  ،Cornaceae ،
Ericaceae،Grossulariaceae ،Cupressaceae 

،Berbridaceae 61 شوند.هر کدام یک گونه را شامل می  
 گونه در منطقه  3سوزی شده و گونه در منطقه آتش

 ، سرخ ولیک،های ازگیلشده حضور داشتند. گونهسوزی نآتش
زرشک، آلوچه وحشی، خاس، نسترن وحشی و سیاه  ،بیاسال

 ،ال در هر دو منطقه حضور داشتند، در حالی که شیرخشت
وحشی و سیب گیله، گالش انگور، تیس، دیوآلبالو، گالبیسیاه

سوزی شده و لمبیر )پیرو( فقط در جنگلی فقط در منطقه آتش
 سوزی نشده حضور داشتند. بین دو منطقه منطقه آتش

سوزی نشده از نظر تعداد در سوزی شده و منطقه آتشآتش
داری درصد اختالف معنی 31ها در سطح هکتار کل درختچه

های بین تعداد در هکتار درختچه همچنین،مشاهده شد. 
 خاس، ال اسبی، ازگیل، سرخ ولیک و سیاه ال اختالف 

های دار وجود داشت. به طوری که تعداد کل درختچهمعنی
شده به نسوزی برابر منطقه آتش 9/6سوزی شده منطقه آتش

های خاس و گونه شناسایی شده به جز گونه 61دست آمد. از 
 کننده هستند.ها خزانپیرو که همیشه سبز بوده، سایر گونه

 

 زادآوری
آوری به تفکیک گونه و طبقات قطری در مشخصات زاد     

ییالقی آوری گونه توسکای ( ارائه شده است. زاد9جدول )
 های ملج و سوزی نشده، و گونه فقط در منطقه آتش

. در داشتسوزی شده حضور وحشی فقط در منطقه آتشگالبی
هر دو منطقه بخش قابل توجهی از زادآوری مربوط به گونه 

سوزی شده  باشد به طوری که در منطقه آتش راش می
( را به خود 26/11سوزی نشده )%( و در منطقه آتش96/12)%
تصاص داده است. محاسبات آماری نشان داد که بین دو اخ

سوزی نشده از نظر میانگین سوزی شده و آتشمنطقه آتش
داری ها اختالف معنیتعداد در هکتار زادآوری مجموع گونه

دار وجود ها اختالف معنیمشاهده نشد، اما بین تک تک گونه
در  سوزی شدهدارد. شایان ذکر است زادآوری در منطقه آتش

متر )نهال و نونهال(، طبقات  93/6طبقه ارتفاعی کمتر از 
متر )شل( بیشتر ولی در طبقات قطری سانتی 3-1/2قطری  

سوزی نشده و متر )خال( کمتر از منطقه آتشسانتی 1/7-1/2
سوزی شده بیشتر از منطقه  آوری در منطقه آتشمجموع زاد

سوزی آتش آوری در منطقهسوزی نشده است. مجموع زاد آتش
سوزی نشده به برابر مجموع زادآوری منطقه آتش 97/6شده 

سوزی شده  آوری در منطقه آتشدست آمد. بیشترین تعداد زاد
متر  9/6سوزی نشده مربوط به طبقه ارتفاعی کمتر از و آتش

 باشد. )نونهال و نهال( می
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 سوزیسال پس از وقوع آتش 81سوزی شده و نشده، تشای در دو منطقه آهای درختچهتعداد در هکتار گونه -4جدول 
Table 2. Density of shrub species in burned and unburned areas18 years after fire occurrence 

 B UB P-value نام فارسی نام علمی

8 Sorbus aucuparia L. 3/3 تیس  0 
- 

4 Sorbus umbellate Var. cretica. 3/3 دیوآلبالو  0 
- 

3 Pyrus communis L. 6/0 گالبی وحشی  0 
- 

2 Mespilus germanica L. 9 38 ازگیل a 030/0 
5 Crataegus microphylla 66/38 15 سرخ ولیک  a 025/0 
6 Euonymus latifolia (L.) Mill. 6 43 ال اسبی a040/0 
6 Berbris vulgaris L. 3/5 زرشک  6/86  b 899/0 
1 Prunus spinosa L. 3/86 آلوچه وحشی  3/82  b156/0 
9 Ilex aquifolium 3/802 20 خاس  a 000/0 
80 Rosa spp. 6/6 نسترن وحشی  8 b403/0 
88 Cornus australis C.A.Mey 6/88 سیاه ال  6/8  a039/0 
84 Juniperus communis L. 3/9 0 پیرو  

- 
83 Cotoneaster nummularia Fisch& C.A.Mey 3/6 شیرخشت  0 

- 
82 Vaccinium arctostaphylos 3/85 سیاه گیله  0 

- 
85 Malus orientalis Ugl. 6/0 سیب جنگلی  0 - 
86 Ribes Uva – crispa L. 0 8 گالش انگور - 

4/450 جمع کل  66/893  a03/0 
 

به متر سانتی 5/6تا  5/4( قطر بین 3تر و )مسانتی 5/4( قطر کمتر از 4متر، ) 3/8( ارتفاع کمتر از 8)زادآوری طبقات تعداد در هکتار  -3جدول 
 سوزیسال پس از وقوع آتش 81 سوزی نشدهسوزی شده و آتشتفکیک گونه در دو منطقه آتش

Table 3. Density of regeneration in burned and unburned areas18 years after fire occurrence 

 گونه

 تار آتش سوزی نشدهتعداد در هک تعداد در هکتار آتش سوزی شده
 سطح 

 داریمعنی

 سطح 
 داریمعنی

 سطح 
 داریمعنی

 جمع 3 4 8
 ارتفاع

 متر 3/8>

 قطر
<5/4 

Cm 

 قطر
5/4-5/6 

Cm 

 جمع
مقایسه 
 ارتفاع

 متر 3/8>

 مقایسه
 قطر

<5/4 
Cm 

 مقایسه
 قطر

5/4-5/6 
Cm 

 ns555/0 ns993/0 ns806/0 8083 836 450 646 158 59 450 524 راش
 ns849/0 000/0* 000/0* 34 0 0 34 426 5 53 811 ممرز
 ns682/0 ns855/0 ns823/0 30 88 0 89 32 0 4 34 لور
 ns326/0 ns128/0 ns348/0 43 8 9 83 31 0 88 46 پلت

 ns855/0 001/0* 080/0* 2 0 0 2 61 6 86 55 کرکف
 ns280/0 ns480/0 ns348/0 850 0 88 839 891 3 46 861 شیردار
 ns162/0 ns348/0 ns348/0 80 0 3 6 6 8 0 6 کرب

 ns068/0 006/0* 000/0* 0 0 0 0 59 84 86 38 گیالس
 ns054/0 ns869/0 006/0* 8 0 0 8 53 3 5 25 ون

 ns855/0 ns348/0 000/0* 4 0 0 4 848 8 6 882 بارانک
 ns240/0 ns663/0 008/0* 86 3 1 6 56 4 3 58 اوری
 ns348/0 - ns348/0 0 0 0 0 5 8 0 2 تیس

 - - ns348/0 0 0 0 0 8 0 0 8 دیوآلبالو
 ns348/0 - - 0 0 0 0 8 8 0 0 گالبی

 ns348/0 - - 8 8 0 0 0 0 0 0 توسکا

 ns860/0 ns348/0 - 0 0 0 0 1 8 6 0 ملج

 - ns428/0 ns348/0 0 0 0 0 9 0 5 6 نمدار
 ns426/0 ns386/0 *084/0 8413 853 418 129 8665 95 204 8460 جمع

 
 
سوزی نتایج تحلیل آماری وجود اختالف بین دو منطقه آتش   

 و در هکتارتعداد متغیرهای سوزی نشده در مورد شده و آتش
. افزایش تعداد درختان (8)جدول  کردقطر برابر سینه، را اثبات 

در هکتار در طبقات قطری پایین اتفاق افتاده به طوری که 
متر در  سانتی 25الی  85 تعداد درختان در طبقات قطری

سوزی نشده تقریبا دو برابر تعداد درختان در همان  منطقه آتش
سوزی شده بود. میانگین قطر  طبقات قطری در منطقه آتش

 سوزی شده کمتر از منطقه سینه در منطقه آتشبرابر
سوزی نشده مجموع سوزی نشده بوده و در منطقه آتشآتش

سوزی شده برابر منطقه آتش سینه تقریبا دوسطح مقطع برابر

دهد که درختان کم این موضوع نشان می .(8باشد )جدول می
قطر و جوان بیشتر در معرض خطر سوختن و از بین رفتن 

متر( قرار سانتی 35نسبت به درختان قطورتر )قطر بیش از 
سوزی خطر جدی برای این گونه درختان به شمار دارند و آتش

( برابری طبقه قطری 6/2ه افزایش )نکته قابل توج رود.می
سوزی شده نسبت به منطقه سانتی متری در منطقه آتش 80

توان توجیه این مسئله را در باشد که میسوزی نشده میآتش
 سوزی قرار های بازمانده که در معرض آتشزادآوری
اند سوزی جان سالم بدر بردهاند و به نوعی از آتشنگرفته

دانست، که با باز شدن تاج پوشش و کاهش رقابت با حذف 
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پوشش علفی و افزایش مواد غذایی قابل دسترس در خاک 
بستری مناسب برای رشد و عبور نهال از مرحله قطری شل به 

در تحقیقی که در  .ه خال و تیرک مهیا شده بیان کردمرحل
های کبک کانادا انجام شد مشاهده شد که تراکم جنگل

سوزی داری پس از آتشرختان نوئل سیاه به طور معنید
. در تحقیقی دیگر که در شمال آریزونا (72) افزایش یافته است

سوزی صورت گرفت مشاهده شد  سال پس از وقوع آتش 93و 
افزایش یافته است. در  72که تراکم درختان به میزان %

سینه در منطقه درصد تاج پوشش و متوسط قطر برابرضمن، 
مطالب فوق نشان  (.2سوزی شده کاهش یافته است ) شآت

سوزی  سال از وقوع آتش 62دهد که جنگل پس از گذشت  می
مراحل بازسازی خود را طی کرده و تبدیل به جنگلی جوان 

 93شده که اکثر افراد آن را درختان جوان با قطر کمتر از 
 اند. متر تشكیل داده سانتی

ناهمسالی جنگل شده  سوزی باعث تغییر ساختارآتش   
سوزی  بطوریكه شكل پراکنش طبقات قطری در منطقه آتش

برعكس و یا همان منحنی جنگل ناهمسال  Jنشده به صورت 
سوزی سبب  بوده و در اثر شدت باالی خسارت در منطقه آتش

گردید جنگل از ساختار ناهمسال فاصله گرفته و به شكل 
در طبقات  همسال نامنظم و به نوعی یک جنگل دو سنی

)دو  مترسانتی 33متر و بیشتر از سانتی 33از  قطری کمتر
گردد ای در طبقات سنی جوان و مسن( تبدیل منحنی زنگوله

های نورپسند ضور بیشتر گونهسوزی باعث ح(. آتش7)شكل 
به دلیل ایجاد فضای باز و حذف گونه سایه پسند راش در 

ه کرکف در منطقه عنوان مثال گونسوزی شده ، بهمنطقه آتش
سوزی نشده ( و در منطقه آتش36/3%سوزی شده )آتش

ها را به خود اختصاص داده است. در تحقیقی ( گونه%73/3)
سوزی در شمال غربی اوگاندا سال پس از وقوع آتش 31که 

های چوبی تغییر صورت گرفت، مشخص شد که ترکیب گونه
 زون برزیلهای آمااتی که در جنگل(. مطالع76کرده است )

صورت گرفت مشخص شد که شكل پراکنش طبقات قطری 
برعكس و یا همان  Jسوزی شده به صورت  در منطقه آتش

سوزی تغییری در ساختار  منحنی جنگل ناهمسال بوده و آتش
 توسط. در تحقیقی دیگر (61) کلی جنگل ایجاد نكرده است

 ایران شمال جنگلهای بررسی با( 3) همكاران و شفیعی بانج
سوزی باعث تغییر در  که آتش شد مشاهده مازندران نوشهر در

 .شود ای جنگل می ترکیب گونه
 سوزی شده و  بین دو منطقه آتش 7با توجه به جدول      
 سوزی نشده از نظر میانگین تعداد در هكتار کل آتش

شد، به دار مشاهده  اختالف معنی 33سطح %ها در درختچه
 برابر 9/6سوزی شده  نطقه آتشطوری که تعداد آنها در م

سوزی نشده رسید. در واقع  تعداد آن در منطقه آتش
ها داشته و  سوزی تأثیر تقریبا مثبتی بر بعضی درختچه آتش

سوزی وفق دهند.  آنها توانستند خود را با شرایط پس از آتش
کننده های خزانرسد علت اصلی افزایش درختچه به نظر می
فضای خالی با توجه به باز شدن تاج سوزی ایجاد پس از آتش

های درختی باشد که با ایجاد  پوشش و کاهش رقابت با گونه
سوزی شده شرایط محیطی و ادافیكی مناسب در منطقه آتش

ها سه گونه ازگیل، سرخ ولیک و  استقرار یابند. در بین گونه

سوزی نیز  های چیره بودند که پس از آتش آلوچه وحشی گونه
سوزی  ای بودند، یعنی آتش ره الیه درختچههای چی گونه

گونه  ای را تغییر دهد. نتوانسته الگوی چیرگی الیه درختچه
ای سرخ ولیک  درجات مختلفی از تشكیل پاجوش از درختچه
دهد که افزایش دو برابری این های خود نشان میبن ساقه

باشد. در بین گونه در منطقه سوخته شده گویای این امر می
 ها، درختچه خاس دارای بیشترین تراکم در منطقه  گونه
دار سوزی باعث کاهش معنی سوزی نشده بود، که آتشآتش

های جورجیای که مشابه آن در تحقیقی در جنگل، آن شد
سوزی باعث  آمریكا صورت گرفت و مشاهده شد که آتش

(. ارس پیرو 3شود ) می Ilex glabraدار گونه کاهش معنی
سوزی نشده حضور داشته و پس از  منطقه آتش)لمبیر( فقط در 

سوزی  سوزی دیگر نتوانستند ظاهر شود. احتماالً آتش آتش
ها را نابود کرده و اگر بذرهایی به این  بانک بذر این گونه

ها  منطقه انتشار پیدا کرده باشد احتماالً در رقابت با سایر گونه
عالم ا در تحقیقیشكست خورده و فرصت حضور پیدا نكردند. 

که تجدید حیات ارس تا حد زیادی محدود به زیر تاج  شد
پوشش درختان و درختچه های جنگلی است، زیرا سایه تاج 
 پوشش درختان با ممانعت از تابش مستقیم آفتاب به 

صورت پرستار به میزان تبخیر،ها و کاهش ها و نهالگیاهچه
خالف . بر (9) کندهای تازه رویش یافته را حمایت مینهال
وحشی، شیرخشت، سیاه گیله، های تیس، دیوآلبالو، گالبیگونه
وحشی و گالش انگور که توانستند فقط پس از سیب
سوزی با باز شدن تاج پوشش و کاهش رقابت و انتشار  آتش

های یاد بذر آنها توسط دستگاه گوارش جانوران که از بذر گونه
، در منطقه شده به عنوان یک منبع غذایی استفاده می کنند

سوزی شده حضور یابند. در تحقیقی که در جنوب آپاالش آتش
کننده های خزان انجام شد مشاهده گردید اگر چه درختچه

های همیشه سبز کاهش یافتند، ولی در  افزایش و درختچه
سوزی به نصف  ها پس از آتش مجموع، تعداد کل درختچه

های ونهشایان ذکر است بیشتر تعداد گ (.63کاهش یافت )
سوزی از ای مستقر شده بعد از آتشدهنده درختچهتشكیل

%( از 93/31بوده که بیش از نیمی ) Rosaceaeخانواده 
 اند.ها را به خود اختصاص دادهپوشش درختچه

نشان داد گونه راش در  9نتایج حاصل مندرج در جدول      
سوزی ( و در منطقه آتش96/17%سوزی نشده )منطقه آتش

( زادآوری مستقر شده را به خود اختصاص دادند 61/32%شده )
های سایه پسند راش در دهنده استقرار بیشتر گونهکه نشان

سوزی شده سوزی نشده نسبت به منطقه آتشمنطقه آتش
پسندی های گونه سایهبوده که در نتیجه فرایند رشد بهتر نهال

همچون راش در شرایط نیم سایه حادث شده و به تبع آن در 
ایجاد شرایط  مراه باز شدن تاج پوشش وه سوزی بهآتشاثر 

های نورپسند و نیمه نوری و ادافیكی مناسب زادآوری گونه
 %(، بطوریكه 23/36) نورپسند افزایش چشمگیری داشته

%( و بارانک 73/66%(، شیردار )37/69هایی مانند ممرز )گونه
ن درصد های نورپسند بیشتری%( به همراه سایر گونه23/1)

 سوزی شده را شامل زادآوری مستقر شده در منطقه آتش
که بین میانگین تعداد در  دادشوند. محاسبات آماری نشان می

 دار وجود نداشت.اختالف معنی 33/3هكتار زادآوری در سطح 
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بیشترین بخش زادآوری مربوط به سوزی شده در منطقه آتش
های مادری هحضور پای گونه راش بوده که آن هم به خاطر

سوزی مقاومت کرده راشی که به علت قطر زیاد در برابر آتش
سوزی شده به طور نامنظم پراکنده و در سطح منطقه آتش

های مادر خوب در توده اند و همینطور به علت وجود پایهشده
سوزی، و از طرفی مجاور اطراف حفره ایجاد شده در اثر آتش

های راش نسبت به نهالبا توجه به  قدرت رقابتی باالی 
بذرهایی که با پراکندگی از نقاط مجاور به این منطقه آمدند، 

آوری در فرصت حضور بیشتر به آنها نداده است. اکثریت زاد
متر )نهال و نونهال(   سانتی 3/1طبقه ارتفاعی کمتر از 
مشاهده شد  3طور که در جدول  مشاهده شده است. همان

برابر زادآوری منطقه  33/1ی شده سوز زادآوری در منطقه آتش
پس  سوزی نشده بود، که یكی از دالیل افزایش زادآوریآتش

به علت کمتر توان دسترسی بیشتر به نور  سوزی را می از آتش
 سوزی شده نسبت داد. در منطقه آتش بودن درصد تاج پوشش

های باالدست دشت کامبرلند آمریكا در تحقیقی که در جنگل
سوزی  ها پس از آتش ص شد که افزایش نهالانجام شد، مشخ

به علت کاهش الشبرگ و افزایش دسترسی به نور است. این 
 مسئله باعث شد تا بلوط سفید رشد بیشتری در منطقه 

سوزی نشده داشته سوزی شده نسبت به منطقه آتشآتش
هاچینسون  ( در شمال ایران و4و همكاران )عادل  (.44باشد )

ارش دادند که باز بودن جنگل در طوالنی ( گز13و همكاران )
آوری کمك تواند به توسعه زاد مدت با افزایش میزان نور می

تواند باعث افزایش زادآوری  کند. یكی دیگر از دالیلی که می
سوزی شود، کاهش عمق الشبرگ است. در  پس از آتش
 قابل توجهیسوزی شده عمق الشبرگ به طور  منطقه آتش

و این مسئله باعث  سوزی نشده بود شتر از منطقة آتکم
شود تا هم نور بیشتری به بذرها برسد و هم با تجزیه مواد  می

ار بگیرد. آلی خاك، عناصر غذایی بیشتری در اختیار بذور قر
هایی  ها در مكان دریافتند که گونه( 43)کارتی رینكس و مك

 که مقدار محدودی الشبرگ دارد استقرار بیشتری دارند تا در 
 

هایی که الشبرگ به طور کامل حذف یا سوخته شده  مكان
سوزی از طریق برداشت سایه تاج پوشش و تغییر  باشد. آتش

سطح زمین به وسیله برداشت الیه الشبرگ موجب افزایش 
های در تحقیقی که در جنگل (.14) زادآوری این دو گونه شد

ته ماجالی ایتالیا در مورد تبدیل جنگل خالص راش به آمیخ
های درختانی که پراکنش صورت گرفت مشخص شد نهال

سوزی  گیرد، مثل افرا پس از آتشآنها توسط باد صورت می
 (.  42در جنگل راش ظاهر می شوند )

در مجموع با توجه به زادآوری مستقر شده در منطقه    
سوزی شده می توان به این نتیجه رسید پس از گذشت  آتش

ی، روند توالی طبیعی و بازسازی سوز سال از وقوع آتش 12
جنگل به سبب باال بودن درصد پوشش علفی در نتیجه باز 
شدن تاج پوشش که استقرار بذر را با مشكل مواجه نموده و 

سوزی به مرتع، فشار همچنین به سبب نزدیكی مكان آتش
چرای دام و دامدار، برودت هوا که استقرار زادآوری را با 

به  زبه کندی سپری شده بنابراین، نیا نماید،مشكل مواجه می
 شناسی نظیر انجام عملیات پرورشی و  های جنگل دخالت

 باشد.مراقبتی برای کمك به استقرار زادآوری الزامی می
سال از وقوع  12نتایج فوق نشان داد که پس از گذشت    

سوزی شده نتوانست مراحل بازسازی سوزی، توده آتش آتش
ل طی کند و تبدیل به جنگل همسال خود را به طور کام

نامنظمی شده که اکثر افراد آن را درختانی جوان در طبقه 
 است. در واقع،  متر تشكیل شده  سانتی 31تا  11قطری 

سوزی در بسیاری از جهات اثرات منفی همچون کاهش آتش
تعداد در هكتار، حجم و کیفیت درختان در منطقه مورد مطالعه 

ین، نیاز به دخالت  در توده سوخته برای داشته است. بنابرا
کمك به حفظ تنوع زیستی و زادآوری با اجرای عملیات 

های اصالحی و بهداشتی همراه با پرورشی و اجرای برش
محصور نمودن عرصه و جلوگیری از چرای دام و انجام 

های بومی در راستای کمك به استقرار نهالكاری با گونه
 ی می باشد.زادآوری مستقر شده الزام
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Abstract 
     This current research was investigated the long – term effects of fire on vegetation and 
regeneration of beech (Fagus orientalis L.) in the mountain forest in Lesakoti forests in 
Tonekabon city in north of Iran. In both of burnt and unburnt areas,    plots     m

 
 and in total 

   sampling plots were identified using random-systematic     m ×     m grid and density and 
DBH of trees and density of shrub and regeneration were recorded. Results indicated that the 
fire has changed the forest uneven aged structure to irregular even aged structure in burned area, 
and by destroying of low diameter trees and establishment of more light demanding species 
instead of shade tolerant species, changed primary situation of the burned area. The fire has 
changed forest tree composition from pure stands to mixed stands as the species of Carpinus 
betulus, Carpinus orientalis, Acer velutinum, Acer platanoides, Acer cappadocicum, Acer 
campester, Cerasus avium, Fraxhnus excelsior and Quercus macranthera were appeared. The 
result showed that fire decreased tree density in the burned area (       in burned area and 
       in unburned area). There was significant difference as total density of regeneration 
between burned and unburned areas (     in burned area and      in unburned area), and for 
each species regeneration there was significant difference. There was significant difference in 
density of shrubs between two areas, so that density of shrubs in burned area (      ) was more 
than unburned area (      ). According to the conditions of the study area, the implementation 
of silvicultural operations can improve the regeneration composition and density condition. 
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