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 مقدمه
 جنگل، مدیریت سوزي درآتش خطر کاهش منظوربه

است که نسبت به شناسایی عوامل مؤثر بر  ضروري
هاي جنگلی سوزي در عرصهگسترش و شدت آتش

و  رویشگاهکیفیت آید. کمیت و  عملبهاقدام جدي 
ثر بر ؤترین عوامل ممهم ،همچنین فیزیوگرافی جنگل

) در پیدایش آن منشأاز  نظرصرف( سوزيآتش ةگستر
 ;Parresol et al., 2012اند (ها عنوان شدهاین عرصه

Biranvand et al., 2011 .(Banj Shafiei  و همکاران
سوزي بر ساختار جنگل آتش اثر بررسی) با 2007(

) گلبند نوشهر 45یرودکنار (حوزه سري چیلر خ
در هاي راش، ممرز و توسکا که گونه دندکر گزارش
توسکا  ،ممرز ،هاي راشو گونه شدهيسوزآتشمنطقه 

 درصد 90نشده بیش از سوزيو بلوط در منطقه آتش
مقاومت چوب . دهندرا تشکیل می هاي درختیگونه
 ثري در جلوگیري از توسعهؤهاي جنگلی نقش مگونه

 . طبق گزارشسوزي جنگل داردو گسترش آتش
Nasiri (2012) ،ترتیب هاي انجیلی و ممرز بهگونه

داراي بیشترین و کمترین مقاومت در برابر سوختن 
، رودخانه ،هاي جادهعاملفاصله از . هستندکامل 

مناطق و  جنگل ۀحاشی، هاي پیشینسوزيآتش
، 22/0، 23/0، 25/0هاي وزنترتیب با به مسکونی

وقوع و معیارهاي مکانی  ترینمؤثر 11/0و  19/0
 فرآیند تحلیل سلسله مراتبیسوزي در گسترش آتش

همچنین . )Amiri et al., 2017اند (عنوان شده
Alibakhshi ) بارندگی، دما) 2005و همکاران، 

ثر در ؤترین عوامل ممهمرا  رطوبت و ناپایداري هوا
ها و مراتع سوزي در جنگلآتش و گسترش بروز

برداري اند. مدیریت صحیح در بهرهکشور عنوان کرده
و جنگلکاري از طریق تغییر قطر یقه، توزیع سنی 

کاشت، نقش مهمی  ۀمرحلها و رقابت رویشی در پایه
ترین جزء مهم فراهم شدندر جلوگیري از 

قابل اشتعال دارند  ةسوزي، یعنی تجمع مادآتش
)Noferesti and Tadaion Tabrizi, 2012 در همین .(

 گیاهی )، پوشش2011و همکاران ( Biranvandارتباط 
 Fuel Componentسوختنی ( مواد رطوبت و

Moistureبر مؤثر عوامل اکولوژیک ترینمهم ) را 
 -جنگلی کاکا هاياکوسیستم در هاسوزيآتش ۀتوسع

 Khalaj andلرستان گزارش کردند. رضاي

Pourghassem (2008) هوا، معتقدند که رطوبت نسبی 
سوزي در آتش ةگستر و وقوع با را همبستگی بیشترین

 در عامل تریندر تحقیق دیگري مهم .دارد جنگل
 آن از بعد و جنگل، توپوگرافی سوزيآتش توزیع
). نتایج Justus, 2011( شده استعنوان  انسانی عوامل
) 2012و همکاران ( AaliMahmoodi Sarab تحقیق
 آن متوسط بعتبه و دما حداکثر افزایش با داد که نشان
. یابدمی ها افزایشسوزيمساحت آتش محیط، دماي

همراه  سوزيآتش حداقل یکی از عوامل فراهم شدن
گسترش آن، موجب افزایش تعداد  وجود شرایط با

خطر آن  ارزیابی اساسی اجزاء سوزي (که ازآتش وقوع
 ,Nasiriشده (در هر یک از مناطق جنگلی  است)

علت )، بالعکس افزایش ارتفاع از سطح دریا، به2012
نسبت به اراضی با ارتفاع  درخت ترآهسته رویش

پوست،  زیر تجمع کمتر رزین در و در نتیجه ترنییپا
 ,Anonymousدهد (سوزي را کاهش میصدمه آتش

2011; Koutsias et al., 2012ةماد کیفیت و ). کمیت 
 نوع ،مثالعنوانبه( عوامل زنده توسط سوختنی جنگل

 غیرزنده و) سن توده گونه و ترکیب گیاهی، پوشش
قرار  ثیرأت تحت) خاك و زمین ،وهواآب مانند(

 انبوه هايجنگلدر  ).Brown et al., 1982(گیرد می
) عامل زنده (تیپ درصد 50 تاج پوشش بیش از(با 

سوختنی را  ةرویشی درختی جنگل)، بخش اعظم ماد
رفتار) آتش است، (روند گسترش  ةکنندکه تعیین
با تغییر ارتفاع و  .)He et al., 2004سازد (فراهم می
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سوختن تغییر تولید مواد قابل مقدارتیپ رویشگاه، 
 پوششارتفاع و تاج مکرر هايسوزيیابد و آتشمی

تیپ رویشگاه را تحت تأثیر  نتیجه در و غالب گیاهان
 در شرایط آب و هوایی یکسان، رفتار .نددهقرار می

است.  متفاوت سوختنی ةماد مختلف انواع بین آتش
نتیجه  و در رویشگاه تیپ و گیاهی هايگونه توزیع

 فیزیکی شرایط سوزي در جهتشدت و وسعت آتش
 بستر و رطوبت جهت شیب، ارتفاع، مانند رویشگاه

) معتقدند که 2017و همکاران ( Shokri .کندمی تغییر
تواند نیز نمی سوزيپس از وقوع آتش هفت سالگذر 

ایشان  رواز اینشود، تنهایی جنگل به بازیابیموجب 
هاي مرغوب، براي کمک به استقرار زادآوري گونه

با وجود را پیشنهاد دادند.  انجام عملیات پرورشی
 تاکنونهاي نکاء هاي مکرر در جنگلسوزيآتش

عوامل مؤثر بر وسعت و شدت پژوهشی در زمینه 
سوزي در این مناطق صورت نگرفته است. این آتش

کیفیت  ،هاي چوبینوع گونهتحقیق با فرض اینکه 

بر شدت  عوامل فیزیوگرافیکو  هاي درختیپایه
اثرهاي سوزي (گستره و نوع آسیب) صدمات آتش

را بر شدت و ا ههمشخصاین  متفاوتی دارند، تأثیر
با استفاده از  هاي نکاء،جنگلسوزي آتش وسعت
 هاي آماري چند متغیره، مورد بررسی قرار دادهروش
 است.

 هامواد و روش
 ۀ مورد پژوهشمنطق

 جنگلداري شهرستان نکاء ةحوز بررسیمورد  ۀمنطق
. در تابستان استهکتار  136038 به وسعت) 1(شکل 
 90سوزي، حدود فقره آتش 54، در اثر 1389و پاییز 

هکتار از جنگل و مرتع این حوزه خسارت دید. در 
لکه  54، از بین یجنگل گردش، پس از پژوهشاین 
وضوح در که به هاییلکه (لکه 19، تعداد يسوزآتش

دچار  طور کاملبهاثر آتش سوخته و تمام سطح آنها 
 .انتخاب شدهکتار  6/10حریق شده بود) به مساحت 

 

 
 نکا شهرستان يدارلجنگ حوزه بررسیمورد  ۀمنطق -1 شکل

Figure 1. The study area location, forestry district of Neka county 
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 همچون هاي درختیگونهرویشگاه این مناطق 
بلندمازو  بلوط)، .Carpinus betulus L( ممرز

)(C.A.Meyer) Quercus castaneifolia ،(آزاد 
)Zelkova carpinifolia (pallas) C.koch ،(خرمندي 
)Diyospyrus lotus L.) توسکاي قشالقی ،(Alnus 

glutinosa (L.) Gaertn ،(لرگ )Petrocarya 

fraxinifolia (Lam.) Spach ،(راش )Fagus 

orientalis Lipsky ،(انجیلی )Parrotia persica C. 

A. Mey ،(افرا )Acer velutinum Boiss ،(شیردار 
)GledAcer cappadocicum ) و گردو ( Juglans

.L regiaازگیل مانند ايهاي درختچهونه) و گ 
).L germanica Mespilus ،(ولیک ) Crataegus

C. Kochmicrophylla  ،(عشقه ).L helix Hedera ،(
 آلوچه (گوجه وحشی)) و  LRubus idaeus.( تمشک

)Prunus caspica Kov. & Ekin.ارتفاع ) هستند .
 990تا  106سوزي (ارتفاع از سطح دریا هاي آتشلکه

درجه، موجب  30هاي بیش از متر بود) همراه با شیب
. شده استافزایش تنوع توپوگرافی در مناطق فوق 

 بر بررسیسوزي مورد هاي آتشگیاهی لکه پوشش

آزاد،  -کلی: ممرز تیپ 10 غالب به درختی فرم اساس
-ممرز، توسکا-انجیلی، انجیلی-بلوط، ممرز-ممرز

-بلوط، بلوط-بلوط، انجیلی-ممرز، آزاد-ممرز، راش
 ).2(جدول  شد میتقسانجیلی -آزاد و بلوط

 هاداده آوريجمع

سوزي، از با توجه به وسعت و پراکندگی نقاط آتش
سوزي . سطح آتشاستفاده شدبندي روش آماري طبقه
، مترمربع 2500یک سطوح کمتر از  ۀبه پنج طبقه (طبق

سوم  ۀطبق، مترمربع 5000الی  2501دوم سطوح  ۀطبق
چهارم سطح  ۀو طبق مترمربع 10000الی  5001سطوح 
پنجم سطوح بیش  ۀو طبق مترمربع 20000الی  10001

 دو) تقسیم و در هر طبقه حدود مترمربع 20000از 
سوزي هاي آتشدرصد در لکه 100 يآماربردارهکتار 

سوزي، تعداد آتش ۀلک 54از بین  رواز این. انجام شد
 6/10که شامل سطحی معادل  انتخاب شدلکه  19

گرفته بود. در هکتار جنگل آتش 90هکتار از مجموع 
سوزي انتخابی، هاي آتشبعد در لکه ۀمرحل
رم آماربرداري هاي میدانی با استفاده از فگیرياندازه
 .انجام شد)، 1شده (جدول تهیه

 
 سوزيهاي آتشمشخصات فرم آماربرداري عرصه -1جدول 

Table 1. A sample of the mensuration form of forest types in fire zones 
 Slope شیب Direction جهت Forest name نام جنگل Compartment قطعه Serie سري Forestry planطرح جنگلداري 

 Fire type سوزيآتش نوع Spot area لکه مساحت .Spot fires No سوزيآتش ۀلک شماره Altitude دریا سطح ارتفاع از

ت
ظا

الح
م

 
co

ns
id

er
at

io
ns

 

 Trunk quality درخت کیفیت Fire damage نوع صدمه آتش به درخت

طر 
ق

D
ia

m
et

er
تی 

رخ
ه د

گون
ام 

ن
 

Sp
ec

ie
s

 
ف

ردی
  ro

w
 

 بدون

 صدمه
Intact 

 تاجی

Crown 
 ايتنه

Truncal 

اي یقه
Collar 

 ناسالم
Unhealthy 

 سالم نیمه
Semi-healthy 

 سالم
Healthful   

            
 

 سوزي،آتش ۀمساحت منطقکمی شامل صفات 
ي درختی داراي هاپایه، تعداد نهیبرابرس میانگین قطر

ی درخت هايپایه درصدپوسیدگی در طوقه، تعداد و 
 لکهتعداد درختان در سوزي، دیده در اثر آتشآسیب

اي یا اي، تنهسوزي (یقهآتش ۀبه تفکیک نوع صدم
درختی،  ۀو همچنین صفات کیفی نام گون تاجی)

، سطح دریا ارتفاع ازدرختان،  ۀوضعیت (کیفیت) تن
هاي لکه يهاتیپهر لکه ثبت و  در شیب جهت

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiowor1tKTOAhXHORQKHdL5B9sQFghBMAg&url=http%3A%2F%2Fvista.ir%2Farticle%2F321694%2F%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2587-%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25DA%25AF%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587-%25D9%2584%25D8%25B1%25DA%25AF-(Petrocarya-fraxinifolia(Lam.)-Spach)-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25AC%25D9%2586%25DA%25AF%25D9%2584-%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B4%25D9%2584%25DA%25A9-%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25B1&usg=AFQjCNFPQn-DLN5_1N52Tm2w_RAwyPtDgw&sig2=U3pkgEmZU34ieXKHl2jK3w&bvm=bv.128617741,d.d24
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiowor1tKTOAhXHORQKHdL5B9sQFghBMAg&url=http%3A%2F%2Fvista.ir%2Farticle%2F321694%2F%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2587-%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25DA%25AF%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587-%25D9%2584%25D8%25B1%25DA%25AF-(Petrocarya-fraxinifolia(Lam.)-Spach)-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25AC%25D9%2586%25DA%25AF%25D9%2584-%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B4%25D9%2584%25DA%25A9-%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25B1&usg=AFQjCNFPQn-DLN5_1N52Tm2w_RAwyPtDgw&sig2=U3pkgEmZU34ieXKHl2jK3w&bvm=bv.128617741,d.d24
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw2Mf0taTOAhUDWxQKHXrhClgQFgg1MAM&url=http%3A%2F%2Fplant.ijbio.ir%2Farticle_523_50.html&usg=AFQjCNH93VGh-ENBrI5XcCn2NgQ5uCGblg&sig2=qQu7EYi_lSjPjCFn-SdB4A&bvm=bv.128617741,d.d24
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مشخص غالب هر لکه  ۀسوزي با توجه به دو گونآتش
هاي میدانی از اطالعات و تکمیل یافته منظوربه .شدند

. استفاده شدهاي مرتبط با پژوهش مدارك سازمان
 تنه ابتداي متر چهار در درختان کیفی دهینمره

 پوسیدگی و گره بدون ،سالم تنه: کیدرجهصورت: به
 با تنه: دودرجه، خمیدگی جزئی با و پیچیدگی و

 يهایدگیپوس ،کم تعداد به و بزرگ چنداننه يهاگره
: سه درجهو  قبولقابل خمیدگی و پیچیدگی ،موردي

، زیاد خمیدگی و پیچیدگی و پوسیدگی با ،پر گره تنه
 بود.

s−1مارگالف ( اي با شاخصگونه غناي
ln N

=MgD  ،(

!ln N! – ln ni( بریلویین شاخص با تنوع
N

 =aHو ( 
شده نی اصالح یکنواختی با شاخص

)−2
πarctan (b)�=QE ،(محاسبه شد )Magurran, 

2013; Krebs, 1999; Ejtehadi et al., 2009; Smith 

and Wilson, 1996هاي فوق،). در فرمول sتعداد : 
: تعداد in افراد؛ کل : تعدادN شده؛شمارش هايگونه

 -شیب منحنی لگاریتم فراوانی: bو  افراد هر گونه
 شده با رگرسیون خطی است.اي برازشرتبه

 اطالعات لیوتحلهیتجزهاي روش

با استفاده  ها،بودن داده فرض نرمالابتدا  تحقیق این در
. سپس شد یبررس اسمیرنوف-از آزمون کولموگروف

 واریانس به روش تجزیه هاداده لیوتحلهیتجز
با استفاده از و آزمون دانکن ) ANOVA( طرفهکی

تیپبین همبستگی  اندازة. انجام شد SPSS14افزار نرم
 يشاخصهاي و سوزآتش ۀوسعت لک با جنگلی هاي
ی کنواختی و) چوبی يهاگونهاد تعد( غنا ،یستیز عتنو

 .شد نییتعاي اسپیرمن رتبههمبستگی  ضریب به روش

 
 يسوزآتش يهامنطقه در جنگلی هايتیپ مشخصات -2 جدول

Table 1. Profile of forest types in fire zones 

 شماره لکه
Spot 

number 

 ام جنگلن
Forest name 

سعت و
 لکه

Spot 
area 

عداد پایه ت
 دهیدصدمه

No. of burned 
tree 

 ام تیپن
Type name 

 دریا از سطح رتفاعا
 (متر)

Altitude (m) 

جهت 
 دامنه

Aspect 

29 
 خیرآباد

 Kheirabad 
2450 7 

 بلوط –آزاد 
 Zelkova – Oak 

236 
 غربی

 West 

35 
 درویشان

 Darvishan 
858 12 

 بلوط –انجیلی 
 Persian parrotia – Oak 

573 
 شمالی

 North 

10 
 کوهسارکنده

 Kohsarkandeh 
9954 4 

 ممرز –انجیلی 
 Persian parrotia – 

hornbeam 
106 

 شمالی
 North 

 کارکم 5
 Kar Kam 

2876 18 
 ممرز –انجیلی 

 Persian parrotia – 
hornbeam 

 شمالی 435
 North 

39 
 سفلی زرندین

 Zarandin-e 
Sofla 

1940 0 
 آزاد –بلوط 

 Oak – zelkova 
 غربی 233

 West 

30 
 قرمرض

 Qormaraz 
2462 12 

 آزاد –بلوط 
 Oak – zelkova 

300 
 غربی

 West 
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 .2 جدولادامۀ 
Continued table 2. 

 شماره لکه
Spot 

Number 

 نام جنگل
Forest Name 

وسعت 
 لکه

Spot 
Area 

تعداد پایه 
 صدمه دیده

No of 
Burned tree 

 نام تیپ
Type Name 

 ارتفاع از سطح
 (متر) دریا

Altitude (m) 

 جهت دامنه
Aspect 

 قرمرض 53
 Qormaraz 

2375 7 
 آزاد –بلوط 

 Oak – zelkova 
 غربی 252

 West 

41 
 پوروا

 Purwa 
1785 4 

 انجیلی –بلوط 
 Oak – Persian parrotia 

308 
 غربی

 West 

 چلمردي 1
 Chelmardi 

250 1 
 انجیلی –بلوط 

 Oak – Persian parrotia 
 شمالی 308

 North 

31 
 اوکرکا

 Owkreka 
2247 12 

 ممرز –توسکا 
 Alder – Hornbeam 

 جنوبی 343
 South 

33 
 سارم

 Saram 
2445 29 

 ممرز –راش 
 Beech – Hornbeam 

990 
 غربی -شمالی

North-west 

7 
 سیمان شرکت

 Cement 
Company 

4970 17 
 ممرز –راش 

 Beech – Hornbeam 
 شمالی 280

 North 

 مالخیل 16
 Molla Kheyl 

3530 4 
 – Beechممرز  –راش 

Hornbeam 
 شرقی -شمالی 935

North-east 

32 
 پوروا

 Purwa 
19897 98 

 انجیلی –ممرز 
 Hornbeam – Persian 

parrotia 
462 

 غربی -جنوبی
 South West 

 گرگتج 12
GorgeTaj 

9985 71 
 – Hornbeam انجیلی –ممرز 

Persian parrotia 
 شرقی 106

 East 

8 
 دوآب

 Doab 
25654 144 

 بلوط –ممرز 
 Hornbeam – Oak 

556 
 شرقی

 East 

51 
 دوآب

 Doab 
4985 64 

 بلوط –ممرز 
 Hornbeam – Oak 

573 
 شرقی –جنوبی 

 South - East 

 درویشان 2
 Darvishan 

4985 3 
 آزاد -ممرز

 Hornbeam – zelkova 
 شمالی 415

 North 

27 
 علیا زرندین

 Zarandin-e 
Olya 

2230 11 
 آزاد -ممرز

 Hornbeam – zelkova 
415 

 شرقی -شمالی
 North-east 

 

 نتایج
 روي اسمیرنف-حاصل از آزمون کلموگروف نتایج
ها نرمال بودند با که بیشتر داده دادنشان  اولیه هايداده

 سوزي در سطحهاي گسترة منطقۀ آتشاین حال داده
یک درصد غیرنرمال بود که پس از تبدیل به لگاریتم، 

 10سوزي در مناطق آتش .نرمال شدندها نیز این داده
). تفاوت 2(جدول  داده شددرختی تشخیص  تیپ

درخت در قطر ي فوق از نظر هاتیپبین  داريمعنی
کیفیت تنه درجه  ،)9F ,18 ,0.05 3.59=( نهیبرابرسارتفاع 

9F ,18 ,0.05 ( پوسیدگی طوقه)، 9F ,18 ,0.05 6.73=( سه

) 9F ,18 ,0.05 4.26=(مارگالف  ) و شاخص غنا3.72=
سوزي شیب بر گسترة آتش وجود داشت. اثر جهت

)=11.59 0.01, 11, 7Fهاي درختی )، فراوانی کل پایه
)=11.940.01, 11, 7F 7 ,11 ,0.05  =( کیدرجه)، کیفیت تنهF
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)، صدمۀ 7F ,11 ,52.280.01=( دودرجه)، کیفیت تنه 4.26
7F ,11 ,0.01 ( طوقه پوسیدگی و )7F ,11 ,0.01 7.00=اي (یقه

 نشانتجزیه واریانس  دار بود (جدول) معنی34.65=
هاي درختی و ترین درصد پایهبیش ).است داده نشده

، در مناطق دودرجهو  کیدرجههاي با کیفیت تنه پایه
غربی واقع  -هاي شمالیسوزي واقع در شیبآتش

ترین گسترة ). همچنین بیش2اند (شکل شده
مربوط به  بریلویینسوزي و شاخص تنوع آتش
). 4بلوط بود (جدول -انجیلی و ممرز-هاي ممرزتیپ

 تیپدرختان در  نهیبرابرسمیانگین قطر بیشینه و  کمینه
  57 و 29ترتیب به ممرز -انجیلی و توسکا  -بلوط

 ).3(جدول  مشاهده شدمتر سانتی
 

 یبررس مورد صفات نظر از جنگلی هايتیپ میانگین ۀمقایس -3 جدول
Table 3. Mean comparison of forest types traits 

پوسیدگی طوقه 
 (درصد)

Crown rot (%) 

 کیفیت تنه درجه سه (درصد)
Grade 3 trunk Quality 

(%) 

 )مترسانتی( برابرسینه قطر
Diameter at breast height 

(cm) 

 تیپ

Type Name 

8.33 ab 0.00 d 38.75 bcd 
 بلوط –آزاد 

 Zelkova – Oak 

0.00 b 14.28 b 45.71 a-d 
 بلوط – انجیلی

 Persian parrotia – Oak 

16.65 ab 9.36 bcd 37.80 bcd 
 ممرز – انجیلی

 Persian parrotia – hornbeam 

2.72 ab 5.94 bcd 40.64 a-d 
 آزاد –بلوط 

 Oak – zelkova 

2.00 ab 11.14 bc 56.88 a-d 
 انجیلی –بلوط 

 Oak – Persian parrotia 

3.33 ab 3.33 cd 29.33 d 
 ممرز –توسکا 

 Alder – Hornbeam 

6.20 ab 2.25 cd 34.67 cd 
 ممرز –راش 

 Beech – Hornbeam 

15.44 ab 3.28 cd 51.52 abc 
 آزاد -ممرز

 Hornbeam – zelkova 

6.20 ab 11.49 bc 38.21 bcd 
 انجیلی -ممرز

 Hornbeam – Persian 
parrotia 

29.24 a 26.25 a 53.11 ab 
 بلوط –ممرز 

 Hornbeam – Oak 
 .دنندار با هم در سطح احتمال پنج درصدداري معنی اختالف آماري دانکنبر اساس آزمون  ،حداقل یک حرف مشترك ستون باهاي هر میانگین *

Note: There is no significant difference between the means with common letter (s) in each column (Duncan 5%). 
 

سوزي در شیب شمال ترین گسترة آتشبیش
 .Cممرز (هاي گونه). 3(شکل  مالحظه شدغربی 

betulus L.) بلوط بلندمازو ،(Q. castaneaefolia. 

.C.A. Mey) و انجیلی (.C.A.MParrotia persica  (

ترین و درصد بیش 17و  19، 35ترتیب با فراوانی به
)، لرگ .Juglans regia Lهاي گردو (گونه

)Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach.(  و کلهو
)Diospyros lotus L.هاي موجود در ترین پایه) کم
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-ترین و کمبیش ).4 شکلبودند (سوزي هاي آتشلکه

ترتیب در اي بهسوزي نوع تنهترین آسیب آتش
orientalis sFagu درصد) و راش ( 23هاي آزاد (گونه

Lipsky5 (شکل مشاهده شداي ) بدون آسیب تنه .(

ها در مناطق پایه نهیبرابرسترین قطر ترین و کمبیش
 .Qهاي بلوط بلندمازو (ترتیب در گونهدیده بهآسیب

castaneaefolia. C.A. Mey.) (60 متر) و آزاد سانتی
 ).6(شکل  مالحظه شدمتر) سانتی 30(

  
 

 
 2 و 1 درجه تنه تیفیک يدارا یدرخت يهاهیپا و یدرخت يهاهیپا کل درصد بر ییایجغراف جهات اثر نیانگیم مقایسه -2 لشک

Figure 2. Mean Comparison effects of geographic directions on total number of trees and trees with 
trunks quality grade 1 and 2 

 

 
 ي (هکتار)سوزآتش ۀمنطق ةگستر بر بیش اثر -3 کلش

Figure 3. Slop effect on the fire area extent (ha) 
 .دنندار هم با در سطح احتمال پنج درصد داريمعنی آماري اختالف بر اساس آزمون دانکن جهتدر هر  مشترك حرف با هايمیانگین* 

Note: There is no significant difference between the means with common letter (s) in each direction (Duncan 5%). 
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 يسوزآتش يهاهلک در یدرخت مختلف يهاهیپا یفراوان -4 شکل

Figure 4. The abundance of different tree species, in fire areas. 
 

 
 يسوزآتش يهاهلک در یدرخت يهاگونه ۀصدم درصد و نوع -5 شکل

Figure 5.The damage type and percentage of tree species in fire areas. 
 

 
 نهیبرابرسدیده از نظر قطر در ارتفاع هاي درختی آسیبگونه نیانگیم ۀسیمقا -6 شکل

Figure 6. DBH mean comparison of the damaged trees 
 .ندارد هم با در سطح احتمال پنج درصد داريمعنی آماري اختالف بر اساس آزمون دانکن مشترك حرف با هايمیانگین* 

(s) (Duncan 5%). letter common with means the between significant difference no is Note: There 
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مارگالف  ، غناءریلویینتنوع بشاخص ترین بیش
هاي پترتیب در تیشده بهو یکنواختی نی اصالح

-) و توسکا12/1آزاد (-)، ممرز4/1ممرز ( -انجیلی
). همبستگی بین 4(جدول  محاسبه شد) 60/0ممرز (

سوزي، تعداد پایۀ گسترة آتش هاي درختی باتیپ
 عتنو شاخصدرختی، درصد پایۀ صدمه دیده و 

) 64/0تا  51/0دار (از مثبت و معنی بریلویینزیستی 
 ).5بود (جدول 

 
 يسوزآتش يهامنطقه مختلف يهاتیپ در یکنواختی و غنا، یستیز عتنو يشاخصها نیانگیم ۀسیمقا -4 جدول

Table 4. The mean comparison of biodiversity, richness and evenness indices of different types in fire 
areas 

 شدهنی اصالح مارگالف بریلویین شمارة تیپ تیپ
Type Name Type No. Brillouin index Margalef index Modified Nee index 

 بلوط –آزاد 
 zelkova – Oak 

1 1.27 bc 0.63 ab 0.14 b 

 بلوط –انجیلی 
 Persian parrotia – Oak 

2 0.63 bc 0.51 b 0.24 b 

 ممرز –انجیلی 
 Persian parrotia – hornbeam 

3 0.87 bc 0.80 ab 0.16 b 

 آزاد –بلوط 
 Oak – zelkova 

4 0.95 bc 0.34 b 0.47 ab 

 انجیلی –بلوط 
 Oak – Persian parrotia 

5 0.63 c 0.40 b 0.23 b 

 ممرز –توسکا 
 Alder – Hornbeam 

6 0.88 bc 0.88 a 0.60 a 

 ممرز –راش 
 Beech – Hornbeam 

7 1.42 abc 1.12 a 0.15 b 

 آزاد -ممرز
 Hornbeam – zelkova 

8 1.55 ab 1.12 a 0.20 a 

 انجیلی -ممرز
 Hornbeam – Persian parrotia 

9 1.75 a 0.90 ab 0.15 b 

 بلوط –ممرز 
 Hornbeam – Oak 

10 1.41 abc 0.60 ab 0.13 b 

 .دنندار در سطح احتمال پنج درصد با همداري معنی اختالف آماري بر اساس آزمون دانکن ،حداقل یک حرف مشترك ستون باهایی هر میانگین *
Note: There is no significant difference between the means with common letter (s) in each column (Duncan 5%). 

 
 بریلویین یستیز عتنوي و سوزآتش صدمات با جنگلی هايتیپ اسپیرمن همبستگی ضریب -5 جدول

Table 5. The Spearman correlation coefficient of forest types with fire damages and 
Brillouin's biodiversity index 

 هاي آماريشاخص
Statistical 
parameters 

گسترة لکه 
 سوزيآتش

Spots fire area 

 (غنا) تعداد پایه
Trees number 

(richness) 

پایۀ صدمه دیده 
 (درصد)

Damaged trees (%) 

 بریلویین عتنو
Brillouin 
diversity 

 0.64 0.51 0.54 0.56 ضریب همبستگی

 0.003 0.03 0.02 0.01 داريسطح معنی
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رهاي ): محوDCAشده (گیريقوس تطبیقی تحلیل
 DCAاول و دوم  )=01/0Rهمبسته (غیر طور کاملبه

 ، بیشترین36/0و  64/0ترتیب ویژه به با ارزش
گیاهی را بیان  پوشش موجود در ساختار تغییرات

بندي رسته دوم و عنوان محورهاي اولکردند و به
DCA ) دیاگرام حاصل، انتخاب شدند) 7شکل .
خوبی از ري را بهگیهاي معرف و قطعات نمونهگونه

 هم متمایز کرد.
هاي راش در سمت راست محور اصلی گونه

)Lipsky orientalis Fagus) افرا ،( velutinum Acer

Boiss.) توسکا ،(Alnus subcordata C.A.M. ممرز ،(

)C. betulus L.) و کلهو (D. lotus L. با یکدیگر در (
 –(راش  7هاي حال لکهیک گروه قرار گرفتند. در عین

 33ممرز) و –(توسکا 31ممرز)، –(راش 16ممرز)، 
ممرز) مشابهت بیشتري باهم داشتند. در همه  –(راش 

هاي درختی فراوانی ممرز و البته مطابق با آن، این تیپ
بود. در پایه) بیشتر  45تعداد پایۀ صدمه دیده ممرز (

 39آزاد)، –(بلوط 30بلوط)، –(آزاد 1هاي مقابل منطقه
آزاد) از نظر تیپ –(بلوط 53آزاد) و –(بلوط

اشته، در همۀ آنها رویشگاهی وضعیت مشابهی د
 ).Q. castaneaefolia. C.A. Meyفراوانی بلوط (

 بیشتر و تعداد پایۀ صدمه دیده کمتر بود.

 

 
 يریگنمونههاي منطقه و معرف يهاگونه DCA يبندرج اگرامید – 7 شکل

Figure 7. DCA ordination diagram of indicator species and sampling areas 
 

 CCAمتعارفی  تطبیقی تجزیه

دارا  علتبه CCAبندي رسته دوم و اول محورهاي
 ) براي26/0و  59/0ویژه ( ارزش بیشترین بودن

 (شکل CCA. در دیاگرام انتخاب شدند نتایج نمایش

) نقش بارندگی، دما و ارتفاع نسبت به دیگر متغیرها 8
 DCAهمانند  شیوبکمنیز نتایج  CCAبیشتر بود. در 

سوزي کوهسارکنده، هاي آتشدر منطقه کهيطوربهبود 
 53خیرآباد، قرمرض، پوروا، زرندین سفلی و قرمرض 
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 53و  39، 32، 30، 29، 10هاي با شماره 2(در جدول 
 P. persicaراوانی انجیلی (اند)، فمشخص شده

.C.A.M( ) و آزاد(Pallas) K.  carpinifolia Z.

Kochها بود و کاهش دما ) سالم بیش از دیگر گونه
هاي . در مقابل منطقهشده استموجب صدمه کمتر 

 16، 7سوزي شرکت سیمان، مالخیل و درویشان (آتش
هاي سالم تر هستند، پایه) که در مناطق مرتفع35و 

ها بود. احتماالً در توسکا و افرا بیش از دیگر گونه
علت تأثیر عوامل محیطی، این دو اراضی باالبند به

 اند.گونه کمتر صدمه دیده
 

 
شمارة لکه  CCA) .S دوم و اول محوردو  امتداد در یطیمح عوامل و دهیدبیآس ،سالم يهاگونه ،قطعات پراکنش – 8 شکل

 دیده)صدمه هايپایه Fو 
Figure 8. Distribution of plots, healthy and damaged species, and environmental factors along the first 

and the second axis of CCA. Where: S=Number of spots and F=Number of damaged trees. 
 

 بحث
و اکولوژیکی  اقلیمی مختلفعوامل داد که  نتایج نشان

مناطق  درها سوزيمنجر به تغییر وسعت و شدت آتش
 2هاي با توجه به شکل گریدعبارتبه .اندمختلف شده

زمین با اثرگذاري مستقیم بر  يهايوبلندیپست، 3و 
ها (از سوزيرطوبت و وزش باد، شدت آتش مقدار

دیده) را تغییر نظر وسعت و تعداد درختان صدمه
هاي درصد پایهدریا  سطح از ارتفاع افزایش بااند. داده

اي در اثر نوع یقه ۀدیده و درصد صدمصدمه
مختلف نیز  يهاگزارشسوزي کاهش یافت. در آتش

هم مؤثر بر و توپوگرافی رویشگاه از عوامل م وهواآب
یمعرفهاي منابع طبیعی سوزي در عرصهوسعت آتش

 ;Noferesti and Tadaion Tabrizi, 2012( است شده

Oliveira et al., 2012 هاي منطقه بیشتر). موقعیت
متر از  500منطقه) در ارتفاع کمتر از  13سوزي (آتش

درصد یعنی در  20سطح دریا و شیب مالیم کمتر از 
هایی که اغلب انسان حضور دارد بود. در برخی مکان

 ,.Koutsias et al., 2012; Parresol et alمنابع (

سوزي در اراضی علت کاهش صدمات آتش) 2012
کاهش  در نتیجهیت انسانی و باالبند، کاهش فعال
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. از شده استسوزي عمدي توسط انسان عنوان آتش
با اثرگذاري بر انسانی  و اقلیمیعوامل سوي دیگر 

 و گونهها آمیختگی نوع درختی، گونههاي گسترش
مختلف، در تغییر وسعت و شدت تیپهاي  تشکیل

اثر . اندثر بودهؤسوزي مهاي آتشلکه درها سوزيآتش
سوزي، تنهایی بر وسعت آتشافیایی بهجغر جهت

 اي واي، کیفیت چوب، نوع صدمه یقهغناي گونه
 نهیبرابرسداري بود. متوسط قطر معنی طوقه پوسیدگی

 دامنههايسوزي واقع در هاي آتشدرختان در منطقه
ها است. همچنین میانگین منطقه دیگربیش از  شرقی

اي در پوسیدگی طوقهاي و دیده نوع یقههاي صدمهپایه
شرقی بیشتر  دامنههايسوزي واقع در هاي آتشمنطقه

موجود مبین وابستگی ضعیف  هايبود. برخی گزارش
هاي جنگلی سوزي در عرصهجهت دامنه با وقوع آتش

). علت این تناقض به Koutsias et al., 2012است (
سوزي و شرایط منطقه مربوط نوع آتشاثرها تداخل 

عامل  بررسیمورد  ۀرسد که در منطقنظر میبه شود.می
سوزي، یعنی انسان، نقش عامل آتش ةعمدي ایجادکنند

 ۀمنطق دراست.  جهت دامنه را تحت تأثیر قرار داده
 گلبند 45حوزه (کنار سري چلیر خیرود سوزيآتش

 به نسبت ممرز ۀگونه سینبرابر قطر ) میانگیننوشهر

 Banj( کمتر بود درختان کل نهیبرابرس قطر میانگین

Shafiei et al., 2007( .در مناطق  کهیدرصورت
 ۀگون نهیبرابرس قطر سوزي شهرستان نکا، میانگینآتش

کمتر از بلوط اما بیش از  ).C. betulus L(ممرز 
 ).K. Koch carpinifolia Z (Pallas)(هاي آزاد گونه

بود، علت این  )F. orientalis Lipsky( و راش
اختالف احتماالً مربوط به تفاوت میانگین ارتفاع از 

هاي هاي متفاوت مدیریتی در لکهسطح دریا و شیوه
 Banjسوزي دو منطقه است. طبق گزارش آتش

Shafiei ) درختان  درصد 7/43) 2007و همکاران
 4جنگل چمستان از سري  ةشد سوزيآتش ۀمنطق

 .C(را ممرز  ودکنارچلیر جنگل آموزشی پژوهشی خیر

betulus L.( دهد که این مورد نیز به تشکیل می
و منطقه مربوط است. در حوزة اختالف تیپ رویشی د

، ).C. betulus L(ممرز  ۀداري شهرستان نکا گونجنگل
دیده بود که مؤید شدت غالب مناطق آسیب ۀگون

). 4دست است (شکل ها در مناطق پایینسوزيآتش
شده هاي ارائه، هماهنگ با فرضیهمدهآدستبهنتایج 
هاي جنگلی نقش مؤثري در گونهداد که نوع  نشان

 .ردجنگل دادر سوزي گسترش آتش یاجلوگیري 
Nasiri (2012) هاي داد که در بین گونه نیز نشان

-ممرز داراي کم ۀهاي شمال کشور، گوندرختی جنگل

با مقاومت در برابر سوختن کامل است.  ترین
ها بر اساس شرایط اقلیمی و ترکیب بندي لکهگروه
هاي شناسایی توان در برنامههاي گیاهی، میگونه

و همچنین مدیریت سوزي مناطق با ریسک باالي آتش
هاي در معرض خطر بیشتر کاري عرصهصحیح نهال

 C. betulus( ممرز ۀ. گونکردبرداري سوزي بهرهآتش

L.( سوزيهاي آتشمنطقه در را فراوانی ترینکه بیش 
هاي در مکان CCAو  DCAبندي رسته دو هر دارد در

 ,Nasiri( گونهنیا قرار دارد. مقاومت کمتر یمشابه

ترین که این گونه بیش شده استموجب ) 2012
درختان را در  کل از دیدهصدمه هايپایه درصد
 دو هر .خود اختصاص دهدسوزي بههاي آتشمنطقه
 در هاگونه که پراکنش دهندمی نشانبندي رسته
بارندگی، دما و  عوامل به سوزي عمدتاًهاي آتشمنطقه
 مستقیمی ارتباط پژوهشاین  است. در مرتبط ارتفاع

. مشاهده نشدسوزي بین درصد شیب با صدمات آتش
Sebastian-Lopez ) معتقدند که 2008و همکاران (

 المثبت موجب افزایش انتق جهت در شیب افزایش
موجب کاهش  منفی جهت در شیب افزایش و حرارت

، بررسیمورد  ۀشود. در منطقمی حرارت انتقال
 Noferesti and Tadaion Tabrizi (2012) همچنان که
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 شکل با تغییر نیز معتقد است ارتفاع از سطح دریا محل
طبق  سوزيآتش ةبر گستر آتش انتشار روند جبهه و

 مهم هايعامل .است اثر گذاشته CCAتحلیل 
 آتش در یونان شامل سرعت انتشار روي بر تأثیرگذار

 زمین، قابلیت ارتفاع گیاهی، پوشش تراکم انتشار،
 Koutsias et( شده استگزارش  باد شرایط و اشتعال

al., 2012افزایش تعداد  ۀهاي مشابه در زمین). یافته
-گزارش شرق مدیترانه ترها در مناطق گرمسوزيآتش

هوا  حرارت اند که افزایش درجهتیجه گرفتهشده و ن
 دارمعنی موجب افزایش )1894 -2010(هاي در سال

 Oliveira et( شده استهاي ساالنه سوزيآتش تعداد

al., 2012( .سوزي همبستگی همچنین وسعت آتش
بارندگی همان فصلی که در آن  مقدارمنفی شدیدي با 

 مقدارسوزي رخ داده و همبستگی مثبتی با آتش
بارندگی دو سال قبل از آن دارد. شرایط مثبتی که 
بارش براي تولید و رشد و تجمع پوشش گیاهی فراهم 

سوزي در افزایش وسعت آتشموجب کند احتماالً می
شود. عامل اصلی ایجاد هاي کم باران میسال
 ۀهاي حاشیدست، انسانسوزي در اراضی پائینآتش

چنین رفتارهاي  جنگل هستند که در صورت گسترش
در  هاجنگلهر چه بیشتر  تخریب نابهنجار، شاهد

این قبیل  طورمعمولبهآینده خواهیم بود. 
 و قطر کم درختان بردن بین از ها باسوزيآتش

 افرا مانند پیشگام و نورپسند هايشدن گونه جایگزین
)Boiss. velutinum A.( هايگونه جاي زادآوريهب 

.orientalis F ( راش مانند مرغوب و پسندسایه

Lipsky(حالت اولیه از جنگل شدن ، سبب دور 
در جدول وجود ضعف  همچنان که. شوندمی

هاي درختی ها مانند حضور پایهفیزیولوژیک در پایه
 ةگستر ۀتوسعموجب سه  ۀناسالم یا با کیفیت درج

(جدول  شده است ممرز -سوزي در تیپ انجیلی آتش
از  منطقهدرختی  پوششخوشبختانه  با این حال). 3

موقع در عملیات اطفاء حریق و سطحی اقدام به نظر
 بررسی. واقع شد ثیرأتکمتر تحت  ها،سوزيبودن آتش

هاي سوزي بر تیپهاي ناشی از آتشاثر خسارت
تواند راهکارهاي مفیدي هاي جنگلی میرویشی عرصه

در کاري جنگلهاي مناسب براي را براي انتخاب گونه
هاي مشابه با ریسک باالي ها یا عرصههمان عرصه

منظور مدیریت بحران . بهکندسوزي ارائه خطر آتش
هاي شمال ایران، در سوزي در جنگلآتش

اطفاء حریق باید مناطق با  برايبندي مناطق اولویت
 هاي شمال غربیبارندگی کمتر، دماي باالتر، در شیب

عوامل  ترینمهم شند.بند مورد توجه بامناطق پائین
سوزي بارندگی هاي آتشتفکیک منطقه مؤثر در

سالیانه، دماي میانگین سالیانه، ارتفاع از سطح دریا و 
-یک بود بهۀ هاي درختی با کیفیت درجگونه فراوانی

سوزي در هاي آتشترین منطقهاي که بزرگگونه
بیشتر  بریلویینبند با شاخص تنوع زیستی مناطق پائین
اند. شاید عوامل مرتبط با شاخص تنوع واقع شده

ها یا دام) (مانند افزایش حضور انسان بریلویینزیستی 
سوزي در این مناطق دخیل در افزایش ریسک آتش

خصوص همردم از جنگل ب ةبا توجه به استفاداند. بوده
نشینان داخل و حاشیه جنگل و جوامع محلی و جنگل

برداران از آن و شرایط نامساعد رهدیگر ذینفعان و به
هاي شمال کشور و همچنین تغییرات طبیعی جنگل

منطقه، احتمال بروز  يوهواآبشده در ایجاد
 مشابه وجود دارد. الزم است که در يهايسوزآتش

هاي زیاد در پروژه سوزيآتش خطر با مناطقی
 و آزاد انجیلی، مثل هاییگونه از کاري بیشترجنگل

 گسترش انداختن تأخیر به در بهتري توانایی راش که

هاي متولیان عرصه .شود دارند استفاده سوزيآتش
 لیوساهاي درختی) به جنگلی (متناسب با تنوع گونه

اطفاء حریق مجهز شوند تا  برايو امکانات مناسب 
ارزشمند توارثی موجود،  ریذخاحفاظت از  منظوربه
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 خسارت انجام شود.ترین صدمه و اطفا حریق با کم
سوزي و کاهش وقوع براي کاهش صدمات آتش

شده و بر اساس ، مناطق بحرانی شناساییسوزيآتش
بندي شوند. با رعایت سوزي طبقهحساسیت به آتش

شناسی در ایجاد عملیات جنگلداري و جنگل
آوري مازاد بر مقطوعات، هاي ناهمسال، با جمعجنگل

هاي احداث و تکمیل جادهدرختان خشکیده و سرپا و 
توان امیدوار به می بر در این مناطقدسترسی و آتش

هاي توارثی موجود در عرصه ریذخاتر حفاظت موفق
 جنگلی بود.

 سپاسگزاري
 ۀکل منابع طبیعی منطق ةاز همکاران ادار لهیوسنیبد

نکاء  شهرستان آبخیزداري و طبیعی ساري، اداره منابع
را ا انجام این پژوهش م که درچوب  و شرکت نکاء

 .مکنیدند سپاسگزاري میکریاري 
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Abstract 
In 2005, there were 54 extremely large fires in the forests of Neka, Mazandaran province. This study 
was carried out to evaluate the effect of physiographic conditions and ecological factors on fire 
intensity of the above mentioned areas. For this purpose, 19 fire fires were selected from the above 
mentioned fires with a total area of 250 to 25000 square meters. Quantitative and qualitative data of all 
trees in each of the selected fire spots including tree diameter at breast height, trunk quality, crown 
health and the frequency of trees were investigated separately in different spots. The univariate 
analysis of variance showed that tree type has a significant effect on the extent of fire in the forest. The 
largest spots of fire were belonged to vegetative types of Hornbeam – Persian parrotia and hornbeam - 
oak. The CCA and DCA analysis groups hornbeam- hazel and hornbeam- oak forests in one group, 
beech - hornbeam in the second group and other forest types in the third group. In general, the types of 
oak-elm zelkova and beech-hornbeam have burned more frequently than other vegetation types during 
the period. In addition to the tree type, other environmental factors affecting the extent of the fire in 
these areas were included annual precipitation, annual average temperature and altitude. 
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