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ABSTRACT
Background and Objectives: Today, the phenomenon of fires as one of
the natural disasters threatens a large part of the world's forests. The
purpose of this study is to the investigation of wood resistance of different
tree species of Zagros forests against fire.
Materials and Methods: To conduct this research, wood species Quercus
persica, Pistacia atlantica, Amygdalus scoparia, Crataegus azarolus,
Acer monspessulanum, and Ficus carica were prepared in two forms: dry
and wet wood (with natural moisture) with similar length and dimensions
(length 60 cm, diameter 15 cm). For each tree, wood with skin and without
skin was selected to investigate the effect of stem skin on the burning rate
of wood species, and the difference in wood-burning time was measured
using a stopwatch. LPG capsule was used to create a suitable temperature
for the complete burning of wood. For each wood 4 treatments (wet with
skin, wet without skin, dry with skin, and dry without skin) and also for
each treatment 10 replications were considered. Statistical analysis was
performed using GLM and Independent Samples T-test.
Results: Comparison of the complete burning time of wet wood of the
studied species shows that Quercus Persica wood with a time of 50 minutes
until complete burning has the highest fire resistance and after that, the
Pistachio had the highest resistance with 42 minutes until it burned
complete. Acer and Ficus varieties had the lowest fire resistance with 35
and 30 minutes to complete burning, respectively. The results also showed
that fire resistance between species Crataegus and Amygdalus was not
significant at a 5% probability level. Comparison of the complete burning
time of dry wood of the species shows that the highest fire resistance was
in Quercus species with 40 minutes until complete burning. After that,
Pistachio, Amygdalus, Acer, Crataegus, and Ficus had 34, 30, 26, 21, and
20 minutes to burn completely in the fire, respectively. The results of
comparing the means showed that in wet woods, the biggest difference in
the time of complete burning of wood with and without skin in Pistachio
species with 13 minutes, followed by Amygdalus and Crataegus with 12
minutes, then Quercus, Acer, and Ficus with 11, 9 and 6 minutes,
respectively. In dry wood, the biggest difference in the time of complete
burning of wood with skin and without skin in Quercus species and
Pistachio with 15 minutes and then, Amygdalus, Acer, Crataegus and Ficus
with 15, 13, 8, 4 and 3 minutes, respectively.
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Conclusion: The results show that the thickness of the skin and
moisture of the wood cause significantly increase the resistance of the
wood against fire.
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اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله:

سابقه و هدف :امروزه پدیده آتشسوزی بهعنوان یکی از بالیای طبيعی بخش وسيعی از

مقاله کامل علمی  -پژوهشی

جنگلهای جهان را تهدید میکند .هدف از این پژوهش بررسی مقاومت چوب گونههای
مختلف درختی جنگلهای زاگرس در برابر آتشسوزی میباشد.

تاریخ دریافت1400/05/02 :

مواد و روشها :برای انجام این پژوهش چوب گونههای بلوط ،بنه ،ارژن ،زالزالک ،کيکم و

تاریخ ویرایش1400/07/24 :

انجير به دو صورت چوب خشک و تر (با رطوبت طبيعی) با طول و ابعاد مشابه (طول 60

تاریخ پذیرش1400/08/07 :

سانتیمتر قطر  15سانتیمتر) تهيه شد .بهمنظور بررسی تأثير پوست ساقه بر سرعت سوختن
گونههای چوبی ،برای هرگونه درختی چوب با پوست و بدون پوست انتخاب گردید و اختالف

واژههای کلیدی:
آتشسوزی،
جنگلهای زاگرس،
رطوبت چوب،
ضخامت پوست،
مقاومت در برابر آتشسوزی

در مدتزمان سوختن چوبها با استفاده از کرنومتر اندازهگيری گردید .بهمنظور ایجاد دمای
مناسب جهت سوختن کامل چوبها از کپسول  LPGاستفاده شد .برای هر چوب  4تيمار
(تر و خشک ،باپوست و بدون پوست) و همچنين برای هر تيمار  10تکرار در نظر گرفته شد.
تجزیه وتحليل آماری با استفاده از طرح کامل تصادفی ،آزمون  GLMو آزمون تی مستقل انجام
شد.

یافتهها :مقایسه زمان سوختن کامل چوبتر گونههای مورد بررسی نشان داد که چوب بلوط با
زمان  50دقيقه تا سوختن کامل دارای بيشترین مقاومت در برابر آتش میباشد و پسازآن بنه با
 42دقيقه زمان تا سوختن کامل دارای بيشترین مقاومت بوده است .گونههای کيکم و انجير
بهترتيب با زمان  35و  30دقيقه تا سوختن کامل دارای کمترین مقاومت در برابر آتش بودهاند.
همچنين نتایج نشان داد که مقاومت در برابر آتشسوزی در بين گونههای ارژن و زالزالک در
سطح اطمينان  95درصد معنیدار نبوده است .مقایسه زمان سوختن کامل چوبهای خشک
گونهها نشان میدهد که بيشترین مقاومت در برابر آتشسوزی در گونه بلوط با  40دقيقه
زمان تا سوختن کامل بوده است .پس از آن بنه ،ارژن ،کيکم ،زالزالک و انجير به ترتيب دارای
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 21 ،26 ،31 ،34و  20دقيقه زمان تا سوختن کامل در آتش بودهاند .نتایج حاصل از مقایسه
ميانگينها نشان داد که در چوبهای تر بيش ترین اختالف در زمان سوختن کامل چوبهای
با پوست و بدون پوست در گونه بنه با  13دقيقه و پس از آن ارژن و زالزالک با  12دقيقه و
سپس بلوط ،کيکم و انجير به ترتيب با  9 ،11و  6دقيقه بوده است .در چوبهای خشک نيز
بيش ترین اختالف در زمان سوختن کامل چوبهای باپوست و بدون پوست در گونه بلوط و
بنه با  15دقيقه و پسازآن به ترتيب ،ارژن ،کيکم ،زالزالک و انجير با  4 ،8 ،13و  3دقيقه بوده
است.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که ضخامت پوست و رطوبت چوب باعث افزایش معنیدار
مقاومت چوب در برابر آتش میشود.
استناد :رستمی ،کیانوش ،کاوسی ،محمدرضا ،بابانژاد ،منوچهر ( .)1400بررسی مقاومت چوب گونههاي درختی جنگلهاي زاگرس در برابر
آتشسوزي (مطالعه موردي :شهرستان رومشکان) .نشريه پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل.149-135 ،)4( 28 ،
DOI: 10.22069/JWFST.2022.19270.1932

© نويسندگان.

ناشر :دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

138

بررسي مقاومت چوب گونههاي درختي  / ...کیانوش رستمي و همکاران

مقدمه
جنگلها از مهمترین اکوسيستمهای زمين به شمار

شهرستان اروميه در آذربایجان غربی تا حوالی

میروند و عملکرد آنها نقش بسيار مهمی در حفظ

شهرستان فيروزآباد در استان فارس واقع شده است.

تعادل اکولوژیکی دارد .سالمت جنگلها در هر منطقه

این ناحيه ،وسيعترین منطقه جنگلی کشور با بيش از

نشاندهنده شرایط اکولوژیکی متداول در آن ناحيه

 5ميليون هکتار وسعت ،معادل حدود  40درصد کل

است ( .)41گياهان در طبيعت همواره در معرض

جنگلهای کشور را در خود جای داده است سطح

آسيبهای طبيعی و غيرطبيعی قرار دارند .آتشسوزی

این جنگلها از  10ميليون هکتار در گذشتههای نه

طبيعی و آتشسوزیهای ایجاد شده توسط انسانها

چندان دور ،به کمتر از  5ميليون هکتار (در حال

باعث ایجاد آشفتگی اکولوژیکی و تغييرات منظر

حاضر) تقليل یافته است ( .)17حفاظت از آب و

میشود و بر چرخه طبيعی پوشش گياهی کف جنگل،

خاك ،مهيا کردن شرایط زیستی برای جوامع انسانی و

ساختار و عملکرد آن تأثير فراوانی میگذارد (.)20

توليد محصوالت فرعی از مهمترین عملکردها و

تاریخچه آتشسوزی در ایاالت متحده آمریکا نشان

ویژگیهای جنگلهای زاگرس به شمار میآیند (.)16

میدهد که منشأ  90درصد آتشسوزیهای جنگل

یکی از مهمترین عوامل تخریب جنگلهای زاگرس

انسان است ( .)6مارتينز و همکاران ( )2009نيز

آتشسوزی میباشد .دليل عمده آتشسوزی ناشی از

فعاليتهای بشر را عامل بسياری از آتشسوزیها در

خشکسالیهای متعددی است که در این مناطق بروز

سراسر جهان اعالم میکنند .به گفته آنان بيش از 90

کرده است ( .)17آتشسوزی در جنگلهای جوان و

درصد آتشسوزیها در اسپانيا و کشورهای اروپایی

شاخهزاد بيشتر از جنگلهای کهنسال است .همچنين

حوزه مدیترانه توسط انسان رخ میدهد ( .)24ایران

جنگلهای همسال بيشتر از جنگلهای ناهمسال در

ازجمله کشورهای حادثهخيز دنياست که پدیدهی

معرض آتشسوزی قرار دارند ( )1زیرا جنگلهای

آتشسوزی جنگل یکی از مهمترین بحرانهای آن

همسال جوانتر و انبوهتر هستند و شاخههای نازك و

محسوب میشود .آتشسوزی در جنگلهای ایران

خشکيده آنها بيشتر است ( .)1بنابراین جنگلهای

ساليانه هزاران هکتار از درختان ،درختچهها و گياهان

زاگرس که عمدتاً شاخهزاد و همسال هستند از خطر

را طعمهی خود میسازد ( .)9سازمان جهانی خواروبار

آتشسوزی در امان نبوده و آتشسوزی بهطور مداوم

کشاورزی (فائو) در گزارش خود در سال  2005اعالم

این جنگلها را طعمه خود میسازد (.)17

نيمهخشک کشور ،در امتداد رشتهکوه زاگرس از شمال

کرد که ساالنه  6500هکتار ( 0/06درصد) از

آتش بهعنوان یکی از عوامل تخریب جنگل

جنگلهای ایران طی آتشسوزی از بين میروند،

بهشمار میرود که از نظر ميزان خسارتی که به بار

ازاینرو پایين بودن سهم سرانه جنگل در کشورمان

میآورد در مناطق مختلف اهميت متفاوتی دارد (.)17

نسبت به سطح جهانی و قرار داشتن در رتبه چهارم

آتشسوزی بر پویایی ،مراحل توالی ،ترکيب و ساختار

(بعد از قزاقستان ،الجزایر و ترکيه) از نظر ميزان

پوشش عرصههای جنگلی اثر دارد ( .)25آتش در

نابودی جنگل در ميان کشورهای خاورميانه و شمال

جنگل عموماً به سه حالت زمينی ،سطحی و تاجی

آفریقا ،بيانگر اهميت مدیریت و شناخت پيامدهای

شکل میگيرد ( .)18اثر آتشسوزی در درختان

کوتاهمدت و بلندمدت این پدیده زیستمحيطی است

بستگی به درجه حرارت محيط ،مقدار سوخت بر

( .)38ناحيه رویشی زاگرس با در برداشتن جنگلهای

روی زمين ،زمان قرار گرفتن در معرض گرما ،شدت
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آتش ،تحمل بافت درخت از گرما دارد ( .)36الشبرگ

بيشتری دارند ،تأثير بيشتری هم بر جلوگيری از

کف جنگل و مقاومت چوب درختان نقش فراوانی در

آتشسوزی دارند (.)14

توسعه و گسترش آتشسوزی در سطح جنگلها

مقاومت به آتش در درختان به عوامل متعددی از

دارند .ترکيب گونههای درختی در هر جنگل دارای

قبيل ضخامت پوست (که در ميان گونهها متفاوت

رژیم آتشسوزی متفاوت است که با مشخصههایی

است) ،قطر و سن ،فاصله تاج از سطح زمين ،شرایط

مانند فراوانی ،وسعت ،شدت و زمان وقوع

رویشگاهی و سالمت و توان درخت بستگی دارد

آتشسوزی باعث ایجاد خصوصيات مختلفی در

( .)12رطوبت اثر قابلتوجهی بر اندازه مقاومت

اکوسيستمهای منطقهای و محلی میگردد (.)40

درختان جنگلی در برابر آتشسوزی دارد ( .)34یکی

آبوهوا نيز از طرق گوناگون میتواند بر روی

از عوامل مؤثر بر وقوع آتشسوزی رطوبت مواد

آتشسوزی مؤثر باشد .آبوهوا شامل باد ،رطوبت

سوختنی میباشد .بهاینترتيب که گونههای گياهی با

جوی و دمای محيط است که هرکدام از آنها میتواند

قابليت جذب آب بيشتر ،تأثير بيشتری در پيشگيری

بر قابليت اشتعال سوختهای جنگلی و نيز بر سرعتی

آتشسوزی دارند ( .)10واکنش مواد سوختنی با توجه

که آتش گسترده میشود مؤثر باشد و درنهایت

به ميزان رطوبت موجود در چوب متفاوت است

آتشسوزی در جنگل بدون وجود سوختها رخ

( .)41ميزان رطوبت ماده سوختنی به ميزان زیادی

نمیدهد .همگنی مواد سوختنی و شرایط آب و هوایی

تحتتأثير رطوبت خاك و درجه حرارت خاك و

و توپوگرافی در سرتاسر یک منطقه با وسعت و

هواست .آگاهی از ميزان رطوبت ماده سوختنی برای

یکنواختی آتشسوزی ارتباط دارد ( .)3شدت

کنترل آتش مهم است و به تعيين حساسيتپذیری

آتشسوزی و خسارتهای آن به عاملهای متعددی

گونهها به آتش کمک میکند (.)40
بارانیفرد و همکاران ( )2015با بررسی مقاومت

وابسته است که از آن جمله میتوان به گونه ،قطر
ساقه ،انبوهی توده و ميزان رطوبت مواد سوختنی

به آتش چوب گونههای سوزنیبرگ نسبت به

اشاره کرد (.)2

پهنبرگ (ممرز ،انجيلی ،افرا ،بلوط ،آزاد ،زربين،

دمای باال ،رطوبت نسبی پایين و باد از جمله

سرخدار ،نوش و ارس) به این نتيجه رسيدند که

شرایط آب و هوایی مساعد برای ایجاد و گسترش

چوب گونههای پهنبرگ دارای بيشترین و گونههای

آتشسوزی هستند ،چون این فاکتورها مدتزمان الزم

سوزنیبرگ دارای کمترین مقاومت در برابر سوختن

برای خشک شدن ماده سوختنی را کاهش داده و

کامل میباشند .همچنين مقاومت چوب به ترتيب

سبب گسترش آتشسوزی میشوند .بااینحال

برای گونههای زربين ،نوش ،ممرز ،بلندمازو و آزاد

ميکروکليماهای ایجاد شده بهوسيله پوشش گياهی این

افزایش مییابد ( .)5بانج شفيعی و همکاران ()2007

عوامل را کنترل میکند ،برای مثال تاج پوشش متراکم

بيان کردند که گونههای پوست نازك مانند راش و

و بسته تبخير را کاهش و رطوبت خاك را افزایش

پلت بيشتر از گونههای پوست ضخيم مانند ممرز

میدهد و در مناطقی با تراکم کمتر برعکس این حالت

و بلندمازو تحتتأثير آتش قرار میگيرند (.)4

رخ میدهد ( .)35یکی از عواملی که تأثير فراوانی بر

پژوهشگران در کشور جمهوری چک با سوزاندن

وقوع آتشسوزی دارد رطوبت ماده سوختنی است

چوبهای مختلف در شرایط آزمایشگاهی به این

بهاینترتيب گونههای درختی که توانایی جذب آب

نتيجه رسيدند که مقاومت چوبها در برابر سوختن
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به ساختار هر چوب وابسته است ( .)39مقاومت

در پژوهشی که در مورد گونه بلوط چوبپنبه

چوب درختان در برابر آتشسوزی به خصوصيات

مشخص شد که مهمترین عاملی که در زندهمانی

ریختشناسی (فيزیولوژی) درخت و چوب بستگی

اینگونه بعد از آتشسوزی مؤثر است ضخامت

دارد و ضخامت پوست و مواد تشکيلدهنده آن یکی

پوست آن میباشد ( .)29با توجه به اینکه در منطقه

از عوامل مهم جلوگيری از نفوذ آتش به الیههای

مورد مطالعه درختان خشک فراوانی بهصورت سرپا و

درونی درخت است ( .)8جهدی و همکاران ()2015

افتاده (عموماً از نوع بلوط ایرانی) وجود دارد که در

ارزیابی اثر وضعيت رطوبت ماده سوختنی بر گسترش

مواقع آتشسوزی سبب گسترش سریعتر حریق شده

و رفتار آتش در پارك ملی گلستان پرداختند نتایج

و اطالعات چندانی در خصوص زمان تابآوری

حاصل از این پژوهش نشان داد که کاهش رطوبت

گونههای درختی در برابر سوختن وجود ندارد،

ماده سوختنی موجب رشدی چشمگير در محيط و

بنابراین هدف از این پژوهش بررسی مقاومت در

مساحت آتش میشود ( .)16نصيری ( )2012به

برابر آتشسوزی چوب گونههای مختلف درختی

بررسی مقاومت در برابر آتشسوزی چوب گونههای

جنگلهای زاگرس (کيکم ،بنه ،بلوط ،انجير ،زالزالک

مختلف درختی جنگلهای شمال در حریم جادههای

و ارژن) میباشد.

جنگلی پرداختهاند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان

منطقه مورد مطالعه :شهرستان رومشکان واقع در

داد که مقاومت چوبهای تر در برابر سوختن کامل

استان لرستان میباشد .این شهرستان در موقعيت

بين ( 2/3بلندمازو) تا ( 2/9انجيلی) چوبهای خشک

 33درجه و  16دقيقه و  20ثانيه شمالی و  47درجه و

میباشد .درختان انجيلی و ممرز به ترتيب دارای

 30دقيقه و  76ثانيه شرقی و ارتفاع  1095متر از

بيشترین و کمترین مقاومت در برابر آتشسوزی

سطح دریا واقع شده است .دارای آب و هوایی معتدل

هستند .مقاومت چوب درختان ،به ترتيب برای

و نيمهخشک میباشد .بيشترین دما در فصل تابستان

گونههای پلت ،شيردار ،راش و آزاد افزایش یافته

در حدود  40درجه سانتیگراد و کمترین دما در فصل

است .همچنين نتایج نشان داد که وجود پوست باعث

زمستان ،دمایی در حدود  12درجه زیر صفر و مقدار

افزایش مقاومت در برابر سوختن بعضی گونههای

باران ساليانه بر اساس دوره ده ساله اخير بهطور

درختی میشود .بهطوریکه تفاوت زمان سوختن کامل

متوسط  450ميلیمتر میباشد (ایستگاه هواشناسی

چوبهای تر و خشک گونههای درختی راش ،زربين،

شهرستان) .گونههای مهم جنگلهای لرستان را بادام

پلت ،شيردار و آزاد به ترتيب  116 ،110 ،82 ،46و

وحشی ،ارغوان ،بنه ،بلوط ایرانی ،گالبی وحشی،

 169ثانيه اندازهگيری شد ( .)32گيگنوکس و همکاران

کيکم ،زالزالک ،ارژن ،شن ،محلب و ارس تشکيل

( )1997حساسيت متفاوت گونههای گياهی در برابر

میدهد و گونه اصلی جنگلهای لرستان درخت بلوط

آتشسوزی را ازجمله ویژگیهای آنها در مقابله با

ایرانی است.

آتشسوزی عنوان کردند که در این مورد بر ضخامت
پوست گونهها اشاره داشتند .مقاومت درختان در برابر

مواد و روشها
جهت بررسی مقاومت چوب گونههای درختی در

بهاینترتيب تنها درختان بزرگ باپوست ضخيم

برابر آتشسوزی ،چوب گونههای بلوط ایرانی ،بنه،

میتواند در آتشسوزی واقعاً شدید زنده بمانند (.)11

ارژن ،زالزالک ،کيکم و انجير به دو صورت خشک و

آتش بستگی به ضخامت پوست آنها دارد.
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تر (با رطوبت طبيعی) تهيه گردید .در این پژوهش،

مقاومت در برابر آتش میباشد و پس از آن بنه با

چوبهایی با طول مستقيم و با ابعاد مشابه (طول 60

 42دقيقه زمان تا سوختن کامل دارای بيشترین

سانتیمتر و قطر  15سانتیمتر) از قسمت شاخه

مقاومت بوده است .گونههای کيکم و انجير به ترتيب

درختان و از قسمتهای یکسان بهصورت تصادفی

با زمان  35و  30دقيقه تا سوختن کامل دارای کمترین

انتخاب شدند ( .)32جهت بررسی تأثير پوست ساقه

مقاومت در برابر آتش بودهاند .همچنين نتایج نشان

بر روی سرعت سوختن گونههای چوبی مختلف،

داد که مقاومت در برابر سوختن در بين گونههای

برای هرگونه درختی چوب باپوست و بدون پوست

ارژن و زالزالک معنیدار نبوده است (شکل  -1الف).

(با جدا کردن پوست چوب) انتخاب شد و اختالف

مقایسه زمان سوختن کامل چوبهای خشک گونهها

در زمان سوختن کامل این چوبها اندازهگيری

نشان داد که بيشترین مقاومت در برابر آتشسوزی

گردید .این پژوهش در شرایط طبيعی (جریان طبيعی

در گونه بلوط با  40دقيقه زمان تا سوختن کامل بوده

هوا) انجام و مدت زمان سوختن کامل چوبهای

است .پس از آن بنه ،ارژن و کيکم به ترتيب دارای

مورد بررسی با استفاده از کرنومتر اندازهگيری شد

 26 ،31 ،34دقيقه زمان تا سوختن کامل در آتش

( .)32بهمنظور تأمين دمای مناسب برای سوختن کامل

بودهاند .همچنين نتایج نشان داد که در تيمار خشک

چوب از کپسول( LPG 1نوعی کپسول ایجاد حرارت

با پوست بين گونههای زالزالک و انجير به ترتيب با

برای صنعت کپسول جوش) استفاده شد .این کپسول

 21و  20دقيقه زمان تا سوختن کامل و در تيمار

قادر است حرارت  400درجه سانتیگراد را برای

خشک بیپوست بين گونههای (بنه و ارژن) و

آتشسوزی تأمين نماید .خروجی حرارت دستگاه

(زالزالک و انجير) اختالف معنیداری وجود ندارد.

به صورت مستقيم بر روی چوب اعمال شد و تا زمان

(شکل  -1ب).

سوختن کامل (زمانی که چوب به زغال و پودر تبدیل

نتایج حاصل از مقایسه ميانگين بين تيمارهای

شد) ،این کار بهصورت مداوم ادامه داشت .زمان

مختلف یک گونه (مقایسه اختالف ميانگين چوب تر

سوختن کامل چوب هرگونه اندازهگيری شد .در این

با پوست یک گونه با تر بدون پوست همانگونه و

پژوهش برای هرگونه درختی  4تيمار (تر باپوست ،تر

چوب خشک با پوست با چوب خشک بدون پوست

بدون پوست ،خشک با پوست و خشک بدون پوست)

همان گونه) با استفاده از آزمون تی مستقل در بين 6

و برای هر تيمار  10تکرار در نظر گرفته شد.

گونه مورد بررسی ،نشان داد که همگی دارای اختالف

تجزیهوتحليل آماری با استفاده از طرح کامل تصادفی،

معنیدار میباشند که با عالمت ستاره در شکل نشان

آزمون  GLM2و آزمون تی مستقل انجام شد (.)32

داده شده است .در چوبهای تر بيشترین اختالف
در زمان سوختن کامل چوبهای دارای پوست و

نتايج و بحث
مقایسه زمان سوختن کامل چوبتر باپوست

میشود و پس از آن به ترتيب ارژن و زالزالک با

گونههای مورد بررسی نشان داد که چوب بلوط با

 12دقيقه و سپس بلوط ،کيکم و انجير به ترتيب با

زمان  50دقيقه تا سوختن کامل دارای بيشترین

 9 ،11و  6دقيقه اختالف زمان سوختن کامل بين

بدون پوست در گونه بنه با  13دقيقه زمان دیده

چوبهای دارای پوست و بدون پوست بوده است
1- Liquefied Petroleum Gas
2- General linear model

(شکل  -1الف) .در چوبهای خشک بيشترین
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اختالف در زمان سوختن کامل چوبهای دارای

زالزالک و انجير با  4 ،8 ،15،13و  3دقيقه اختالف

پوست و بدون پوست در گونه بلوط با  15دقيقه زمان

زمان سوختن کامل بين چوبهای دارای پوست و

دیده میشود و پس از آن به ترتيب بنه ،ارژن ،کيکم،

بدون پوست بوده است (شکل  -1ب).

شکل  -1مقایسه زمان سوختن کامل چوب گونهها با توجه به پوست در چوبهای تر (الف) و خشک (ب)،
حروف انگلیسی متفاوت نشاندهنده معنیداری برای یک تیمار بین گونههای متفاوت در سطح اطمینان  95درصد میباشد.
عالمت ستاره ( )نشاندهنده اختالف معنیدار برای یک گونه بین دو تیمار میباشد.
Figure 1. Comparison of the complete burning time of wood of species according to the skin in wet (a) and dry
(b) woods, Different English letters indicate significance for treatment between different species at a 95%
probability level. An asterisk () indicates a significant difference for a species between two treatments.
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نتایج حاصل از مقایسه ميانگينهای زمان سوختن

چوب زالزالک  15دقيقه و پس از آن بيشترین کاهش

کامل چوبهای تر و خشک نشان داد که با از دست

مقاومت به ترتيب در گونههای بلوط ،کيکم ،ارژن ،بنه

دادن رطوبت مقاومت بلوط در برابر آتشسوزی

و انجير دیده میشود (شکل .)2

بهشدت کاهش مییابد بهطوریکه زمان سوختن کامل

شکل  -2مقایسه زمان سوختن کامل چوب گونهها با توجه به رطوبت در چوبهای تر و خشک،
حروف انگلیسی متفاوت نشاندهنده معنیداری برای یک تیمار بین گونههای متفاوت در سطح اطمینان  95درصد میباشد.
عالمت ستاره ( )نشاندهنده اختالف معنیدار برای یک گونه بین دو تیمار میباشد.
Figure 2. Comparison of complete wood burning time of species according to moisture in wet and dry woods,
Different English letters indicate significance for treatment between different species at a 95% probability
level. An asterisk () indicates a significant difference for a species between two treatments.

شکل  -3مقایسه زمان سوختن کامل چوب گونهها با توجه به باپوست و بدون پوست بودن،
حروف انگلیسی متفاوت نشاندهنده معنیداری برای یک تیمار بین گونههای متفاوت در سطح اطمینان  95درصد میباشد.
عالمت ستاره ( )نشاندهنده اختالف معنیدار برای یک گونه بین دو تیمار میباشد.
Figure 3. Comparison of complete burning time of wood of species Due to being with skin and without skin,
Different English letters indicate significance for treatment between different species at a 95% probability
level. An asterisk () indicates a significant difference for a species between two treatments .
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نتایج حاصل از مقایسه ميانگينها در بين گونههای

حساسيت درختان به سوختن با توجه به سرشت

مورد بررسی نشان میدهد که وجود پوست سبب

گونهها و خصوصيات مورفولوژیکی آنها متفاوت

افزایش مقاومت در برابر آتشسوزی و برداشتن

است .بهطورکل میتوان گفت گونههایی که دارای

پوست چوبهای تر و خشک باعث کاهش

ضخامت پوست بيشتری هستند به دليل حفاظت

چشمگيری در مقاومت چوبها در برابر آتش شده

پوست از بخش کامبيوم درخت ،حساسيت کمتری به

است .نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج اليس

سوختن دارند ( .)9بهمنظور بررسی اثر مستقل و

( ،)2011تورکووا و همکاران ( ،)2011مورریا و

متقابل رطوبت و گونه بر روی زمان سوختن تجزیه

همکاران ( ،)2007نصيری و همکاران ،2011 ،بانج

واریانس با استفاده از آزمون  GLMصورت گرفت و

شفيعی و همکاران ( )2007و اميناملشی و همکاران

نتایج نشان داد اثر رطوبت بهتنهایی معنیدار ولی اثر

( )2016مطابقت دارد ( .)2 ،4 ،30 ،29 ،39 ،8ميزان

رطوبت و گونه معنیدار نبوده است (جدول .)1

جدول  -1تجزیه واریانس زمان سوختن کامل چوب گونههای درختی با توجه به رطوبت چوب.
Table 1. Analysis of variance of complete wood burning time of tree species according to wood moisture.

معنیداری

مقدار F

ميانگين مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

تيمار

Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

Treatment

0.000

*36.629

1177.576

11

12953.333a

مدل اصالحشده

0.000

*37.316

1199.667

5

5998.333

0.000

205.760

6615.000

1

6615.000

0.065

2.115 ns

68.000

5

340.000

32.149

228

7330.000

240

219810.000

239

20283.333

*

Corrected Model

گونه
Sp

رطوبت
Moisture

رطوبت * گونه
Sp * Moisture

خطا
Error

کل
Total

تصحيح کل
Corrected Total

* نشاندهنده معنیداری اثر تيمارها در سطح اطمينان  99درصد و  nsعدم معنیداری است.
* Shows the significant effect of treatments at probability level of 99%, ns is not significant.

بهطورکلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان

کاوسی ()2011؛ هویز ()1966؛ نصيری ()2012؛

میدهد که با خشک شدن چوب مقاومت در برابر

اميناملشی و همکاران ( )2016و فرگوسن و همکاران

سوختن در بين گونههای درختی بهشدت کاهش

( )2003مطابقت دارد ( .)10 ،2 ،31 ،19 ،14کاوسی و

یافته مییابد .نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج

همکاران ( )2011به این نکته اشاره کردند که سرشت
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گونهها در مقاومت به آتش متفاوت است ( )19با

( .)34 ،14بررسی اثر مستقل و متقابل پوست و گونه

توجه به نتایج این پژوهش و نظر دیگر پژوهشگران،

بر روی زمان سوختن با استفاده از آزمون GLM

میتوان دریافت که رطوبت تأثير قابلتوجهی بر ميزان

نشان داد که اثر پوست بهتنهایی و اثر متقابل پوست و

مقاومت درختان جنگلی در برابر آتشسوزی دارد

گونه هر دو معنیدار بوده است (جدول .)2

جدول  -2تجزیه واریانس زمان سوختن کامل چوب گونههای درختی با توجه به پوست چوب.
Table 2. Analysis of variance of complete wood burning time of tree species according to wood skin.

معنیداری

مقدار F

ميانگين مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

تيمار

Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

Treatment

0.000

*35.328

1162.121

11

12783.333a

مدل اصالحشده

0.000

36.470

1199.667

5

5998.333

0.000

*188.531

6201.667

1

6201.667

0.004

*3.547

116.667

5

583.333

32.895

228

7500.000

240

219810.000

239

20283.333

*

Corrected Model

گونه
Sp

پوست
Skin

پوست * گونه
Sp * skin

خطا
Error

کل
Total

تصحيح کل
Corrected Total

* نشاندهنده معنیداری اثر تيمارها در سطح اطمينان  99درصد.
* Shows the significant effect of treatments at probability level of 99%.

نتایج حاصل از مقایسه ميانگينهای زمان سوختن

نتیجهگیري کلي
چوب بلوط و پس از آن بنه دارای بيشترین

میدهد که با برداشتن پوست در گونههای مختلف

مقاومت در برابر سوختن میباشد و گونههای کيکم و

مقاومت چوب درختان در مقابل آتش بهشدت کاهش

انجير بهترتيب دارای کمترین مقاومت در برابر

یافته است .با برداشتن پوست بيشترین کاهش زمان

سوختن بودهاند .در چوبهای تر بيشترین اختالف

سوختن کامل در چوب بنه با  14دقيقه کاهش مشاهده

در زمان سوختن کامل چوبهای با پوست و بدون

شد پس از آن زمان سوختن کامل در بلوط ،ارژن،

پوست در گونه بنه و پس از آن به ترتيب در گونههای

کيکم ،زالزالک و انجير به ترتيب  8 ،10 ،5 ،12 ،13و

ارژن و زالزالک و سپس بلوط ،کيکم و انجير دیده

 4/5دقيقه کاهش یافت (شکل .)3

میشود و در چوبهای خشک بيشترین اختالف در

کامل چوبهای با پوست و بدون پوست نشان

زمان سوختن کامل چوبهای دارای پوست و بدون
146

بررسي مقاومت چوب گونههاي درختي  / ...کیانوش رستمي و همکاران

پوست در گونه بلوط و پس از آن به ترتيب در

که این عامل میتواند یکی از دالیل مقاومت بيشتر

گونههای بنه ،ارژن ،کيکم ،زالزالک و انجير بوده است

این گونهها در مقایسه با سایر گونههای مورد بررسی،

و با برداشتن پوست بيشترین کاهش زمان سوختن

نسبت به سوختن باشد .همچنين از دالیل دیگر

کامل در چوب بنه با  14دقيقه کاهش مشاهده شد

میتوان به ميزان سختی چوب اشاره کرد که چوب

پس از آن زمان سوختن کامل در بلوط ،ارژن ،کيکم،

بلوط جز چوبهای نيمه سخت (درجه سختی  3تا

زالزالک و انجير بهترتيب  8 ،10 ،5 ،12 ،13و 4/5

 )6میباشد و چوب انجير بيشتر حالت ترد ،نرم و

دقيقه کاهش یافت .نتایج حاصل از مقایسه ميانگينها

سبک دارد.

در بين گونههای مورد بررسی نشان داد که وجود

ازآنجاییکه در سطح زاگرس و همچنين در منطقه

پوست سبب افزایش و برداشتن پوست چوبهای تر

مورد مطالعه به علتهای متفاوت (خشکسالیهای

و خشک باعث کاهش چشمگيری در مدت زمان

پیدرپی ،آفات و بيماریها ،گردوغبار و  )...تعداد

سوختن کامل چوبها میشود همچنين وجود

درختان خشکشده بهصورت وسيع و فراوان وجود

رطوبت سبب افزایش مقاومت بيشتر درختان در

دارد که همهساله در مواقع آتشسوزی سبب گسترش

مقابل آتش میشود .ساختار پوست و نوع مواد

حریق گردیده و مهار آتش را با مشکل مواجه

تشکيلدهنده پوست و چوب هر درخت در هر گونه

مینماید ،بنابراین با جمعآوری اطالعات از ميزان

متفاوت میباشد و میتواند تأثير زیادی بر روی ميزان

درختان خشکشده در هر منطقه و همچنين شناخت

مقاومت درختان در برابر حریق داشته باشد .مشاهدات

گونههای چوبی و دانستن ميزان حرارت الزم برای

در حين آزمایش و اندازهگيری ميزان ضخامت پوست

سوزاندن و ميزان سرعت سوختن در آگاهی و

گونهها نشان داد که گونههای بلوط و بنه و ارژن

پيشآگاهی و مبارزه با حریق و تهيه امکانات و

دارای بيشترین ضخامت پوست (حدود  3ميلیمتر)

تجهيزات الزم در مناطق حساس با گونهها و

گونههای کيکم و زالزالک حدود ( 2/5ميلیمتر)

الشبرگهای حساس بسيار مؤثر خواهد بود و میتوان

و گونه انجير دارای کمترین ضخامت پوست

تمهيدات الزم را قبل از وقوع آتشسوزی اعمال

( 2ميلیمتر) در بين گونههای مورد بررسی میباشند

نمود.
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