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  :چکیده

درك ساختار  ي. پژوهشگران براستا جنگلی يهاستمیاکوسـ  مدیریتدرك و  ايبر ازهاینشیپ نیتراز مهم جنگل رساختا سیربر 

ــه و ــ یختگیتنوع آم ،یمکان تیتنوع موقع یژگیجنگل، آن را به س ــ نهیو تنوع ابعاد درختان (قطر برابرس اند. کرده میو ارتفاع) تقس

ر با توجه به در معرض خط ژهیو یاز دو جنبه حفاظت ریاخ يهاشمال است و در سال يهاجنگل یو باستان یبومگونه سرخدار گونه 

ه از سرخدار افراتخت شگاهیبه نام تاکسـول بوده موردتوجه قرارگرفته است. رو  يماده ارزشـمند  يکه حاو اهیگ نیا يهابودن و اندام

ت صوربه یطور انبوه و گاهباال به اریدر آن درختان سرخدار با قدمت بس کهشمال است  يهاسـرخدار جنگل  يهاشـگاه یمعدود رو

ــاختار تو یکم يهایژگیپژوهش ارائه و نیدارند. هدف از ا شیخالص رو يهاتوده ــتفاده از مجموعه یجنگل يهادهسـ از  يابا اسـ

 يهاســرخدار جنگل يهاســاختار توده یکم يهایژگیو يمنظور آشــکارســازگونه اســت. به نیا یعیطب شــگاهیها در روشــاخص

انتخاب  يبردارمحل نمونه 12شده و در محل تقاطع اضالع شبکه تعداد  ادهیمتر پ 30×30به ابعاد  يشـبکه آماربردار  کیافراتخته 

عنوان درخت شــاهد همراه با ســه درخت  درختان ســرخدار به مرکز تقاطع به نیترکینقطه در کل منطقه) و نزد 36(در مجموع 

 يد. براشدن يریگو بدون پالت اندازه يافاصـله از درخت شـاهد قرار داشـتند با اسـتفاده از روش فاصله     نیترکیکه در نزد یجانب

ستفاده ا وانزیشاخص فاصله درختان و شاخص کالرك و ا ،یو ارتفاع يقطر زیتما ،یختگیمانند آم يهاسـاختار از شاخص  یبررسـ 

است  کیحدود  وانزیو کالرك ا 64/0 یسه قطعه موردبررس يبرا کنواختی هیشاخص زاو يمتوسط عدد رینشـان مقاد  جیشـد. نتا 

سرخدار با  یختگیبه دست آمد که نشان دهنده آم 61/0 یختگیها است. شاخص آمجنگل نیدر ا یتصادف دمانیدهنده چکه نشان

اختالف  زین یو ارتفاع يقطر زیمتر) را نشان داد. شاخص تما 4تا  2( یحد متوسط زین نها اسـت. شاخص فاصله درختا گونه ریسـا 

 رانیشــمال ا يهانگلدر معرض خطر در ج یدرخت يهاســرخدار از گونه ینشــان داد. گونه درخت گونهنیرا در قطر و ارتفاع ا یکم

قطر ها (اغلب با ممرز) دارد، از نظر اندازه (گونه ریبا سا ادینسبتاً ز یختگیبه آم لیخود تما یعیطب شگاهیاسـت. گونه سـرخدار در رو  

 جهیجوان سرخدار در نت يهاهیاست. کاهش پا کدستینسبتاً  یارتفاع ارساخت ثیسرخدار همگن و از ح يهادرختان) سـاختار توده 

 شتریلزوم توجه ب یدرخت يهاگونه ریگونه سرخدار با سا دیو رقابت شد يمتریسـانت  15کمتر از  يدرختان در طبقه قطر ریوممرگ

  با ارزش دارد. گونهنیا شگاهیو تالش در جهت حفظ رو

  

  .سرخدار وانز،یشاخص کالرك و ا کنواخت،ی هیشاخص زاو ،یارتفاع زیتما ،ياگونه یختگیآم: هاواژه کلید
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  مقدمه -1-1

 حال ردبه سرعت  زیو در حال حاضر ن یافته توسعه یکیاکولوژ داريیبا هدف پا نیجنگلداري نو ریهاي اخسال یدر ط

هاي جنگلی است که کارکرد اصلی هاي تودهترین مشخصههاي جنگلی یکی از مهمساختار توده). 2001 ،1اسپنس( استتکامل 

شود. عالوه بر این مکانی درختان تعریف می توزیع هاي جنگلی به شکل ترکیب، اندازه و کند. ساختار تودهها را تعیین میتوده

عاالت بین انف و یندهاي اکوسیستمی و فعلتواند بازتابی از فرآدهنده آن میساختار توده بر اساس ترکیب درختان تشکیل

بط درونی ساختار توده به نحوه استقرار و روا ).1996 ،2الرسون و وری(الهاي جنگلی باشد هاي زنده و غیرزنده اکوسیستمبخش

؛ 2002 ،4وكیپوپاد و 3چن(رود شمار میهاي جنگلی بهکه از اجزا مهم توده دارها در داخل توده اشاره دارددرختان زنده و خشکه

هاي وحش جنگل است و توزیع گونهتوجهی براي حیاتعالوه بر آن ساختار توده داراي ارزش قابل ).1996 ،و الرسون وریال

در  ها دارد. همچنین ساختار تودهدهد و نقش بسیار کلیدي در پویایی تودهوحش در جنگل را تحت تأثیر قرار میمختلف حیات

 ).2001 ،5ننتوی(سها نقش دارد د زادآوري و تجدید حیات تودهفرایند ترسیب کربن و تنظیم رشد و تکامل توده و نیز در فراین

هاي ريگذاهاي جنگلی براي ارزشعنوان شاخصی از مطلوبیت رویشگاهتوانند بههاي جنگلی میعالوه بر این ساختار توده

رفته شود و گ نظر وحش و حتی گردشگري درحیات هاي محیط زیستی، زیستگاهمتفاوتی نظیر کیفیت چوب تولیدي، ارزش

هاي جنگلی، با توجه به ها به دست دهد. ساختار تودهسوزي و آفات و بیماريهاي آتشاطالعات مناسبی در ارتباط با آسیب

هاي متفاوت باشد. در مراحل ابتدایی تحول اغلب جنگل داراي ساختاري داراي ویژگی تواندمرحله تکاملی توده و ترکیب آن می

  شود.هاي مختلف است. اما با گذشت زمان ساختار توده دچار تحول مینهچندالیه متشکل از گو

اختار توانند، سهاي محیطی میها و نیز آشوبزیستی بین گونهشناختی نظیر رقابت و همفرایندهاي زیستی و بوم 

 يدیسف(شود ازهاي تکاملی میگیري مراحل و فهاي جنگلی منجر به شکلساختار توده هاي جنگلی را متأثر سازند. تغییر درتوده

ن شوند که از ایهاي محلی دچار دگرگونی میگذشت زمان و تحت تأثیر آشوب هاي جنگلی با). ساختار توده2014 همکاران، و

                                                             
1.  Spence 
2 . Oliver and Larson 
3.  Chen 
4.  Papadiouk 
5.  Siitonen  
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صورت مشخص هاي هر منطقه به). آشوب2013 همکاران و يدیسفشود (هاي جنگلی یاد میتغییرات تحت عنوان پویایی توده

 هاي تجدید حیاتگیرند، الگوهاي رشد و چرخههوا، خاك، پوشش گیاهی، حیوانات و سایر عوامل شکل می و تحت تأثیر آب

تفاوت میر م و وجود آمده و مکانیسم تجدید حیات و نرخ مرگ هاي محیطی بههاي گیاهی سازگار با تکرار و نظم آشوبدر گونه

  ود.شنهایت توسعه توده می تغییر در فراوانی و تعداد گونه و درزنند، این موضوع باعث هاي جنگلی رقم میبراي گونه

نظر  گل درجن نینو تیریهاي کاري در مدابزار نیتراز مناسب یکی عنوانبهساختار جنگل  یکم فیراستا توص نیدر هم

 ییایبراي درك پو یمهم هايمؤلفه) یدرختان (عمودي و افق یمکان عی). ساختار و توز2005 ،6نتیکشود (یگرفته م

 و لوتزست (ا نشده شناختهکامل  طوربههنوز  کیاکولوژ میها براي درك مفاهآن لیباشند و پتانسیم یهاي جنگلستمیاکوس

  ).2008و همکاران،  8رنینادک ؛3201 ،7همکاران

 .ستا جنگلی هاياکوسیستم مدیریت و درك ايبر نیازهاپیش ترینمهم از هاي جنگلیتوده ريساختا هايویژگی سیربر

 گادودهد (یم قرار بررسی مورد را جنگلی هاياکوسیستم داخل در درختان هايویژگی توزیع چگونگی جنگل ساختار طورکلیبه

. است آن رد درختان توزیع نحوه یا مکانی الگوي جنگلی، توده یک ساختاري هايجنبه آشکارترین از یکی ).2012 ،9همکاران و

 انندم محیطی هايمحدودیت و درختان مکانی الگوي از مستقیمی طوربه جنگلی هايسازگانبوم در شناختیبوم فرایندهاي

 علم در ساسیا موضوع دو سازگانبوم و جمعیت پویایی در آن تأثیر و پراکنش الگوي. پذیرندمی تأثیر اقلیمی و توپوگرافی

 یکنواختی و خود ذاتی خصوصیات به توجه با درختی مختلف هايگونه جنگل، ساختار بر تخریب تأثیر بر عالوه. است شناسیبوم

 بهتر درك براي هالبت. کنندمی پیدا مختلفی ساختار و پراکنش نحوه رویشگاه، شناختیبوم و محیطی شرایط یکنواختی عدم یا

 برابرسینه قطر( ندرختا ابعاد تنوع و آمیختگی تنوع مکانی، موقعیت تنوع ویژگی سه به را ساختار مختلف محققان جنگل، ساختار

 از یکی از که است هاآن پراکنش الگوي دهندهنشان درختان مکانی موقعیت ).2002 ،10نگی(پومرن اندکرده تقسیم) ارتفاع و

 در مختلف هايگونه چیدمان نحوه بررسی به آمیختگی. کندمی پیروي هاآن بین حالتی یا و منظم تصادفی، اي،کپه الگوهاي

 ارتفاع و هبرابرسین قطر ازجمله هاییمشخصه مکانی چیدمان دهندهنشان درختان ابعاد تنوع کهدرحالی پردازد؛می یکدیگر کنار

  ).الف 1391 ،همکاران و یجانیعل؛ 2006 ،نگیپومرن( است

                                                             
6. Kint 
7. Lutz 
8. Nadkarni 
9. Gadow 
10. Pommerening 
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  هاي جنگلیدر اکوسیستم اهمیت مطالعه ساختار توده -1-2

 همکاران و 11(موتزهاي جنگلی است نیازها براي درك و مدیریت اکوسیستمترین پیشبررسی ساختار جنگل از مهم

 و بعدي، پوشیده از جانوران، درختان و سایر گیاهان چوبی است که در یک فعل . جنگل یک سیستم اکولوژیکی سه)2010

یست، اي از گیاهان نآورند. جنگل گروهی از درختان یا مجموعهانداز را به وجود میزمینی یک چشم-انفعال پویا با ساختار هوایی

 شود.کننده مشخص می هاي عملي بخشاهیالبلکه یک سیستم اکولوژیکی پیچیده یا اکوسیستمی است که توسط ساختار 

دهد هاي جنگلی را مورد بررسی قرار میهاي درختان در داخل اکوسیستمویژگی به طور کلی ساختار جنگل چگونگی توزیع

عنوان ها را بهاکولوژي جنگل، ساختار، ترکیب و عملکرد جنگل ).1392؛ علیجانی و همکاران 2012 همکاران و(گادو 

که در آن درختان  بستگی دارد هوا، جغرافیاي طبیعی و خاك مناطق گوناگون و کند و به آبهاي منظر بررسی میاکوسیستم

شناسی که کاربرد عملی اکولوژي در جنگل است، اند. در جنگلدهنده در یک واحد جنگلی پدید آمده و سایر جانداران تشکیل

ندازهاي اها در چشمها را نسبت به عوامل فیزیکی در محیط پیرامون و روابط عملکردي تمام اکوسیستمجانداران و واکنش آن

 نحصراند که هر بخش کارکرد مهاي جنگلی از اجزاء متفاوتی تشکیل یافتهدهد. درواقع اکوسیستمموردمطالعه قرار می جنگلی

هاي آن و سایر گیاهان چوبی و علفی و هایی نظیر خاك، انرژي و چرخهفرد خود را دارد، در این سیستم طبیعی زیرسیستم به

را  عنوان یک اکوسیستم طبیعیرآیند کارکرد هر یک از اجزاء کارکرد یک جنگل بهخورد که بنیز سایر جانداران به چشم می

  ).2014و همکاران،  يدیسف( کندایجاد می

جنگل یک اکوسیستم پویاست این به این معنی که اجزاء آن نظیر آب، خاك و اقلیم و سایر عناصر زنده شامل گیاهان 

ل کامالً تصادفی و نامنظم در حال تغییر هستند. برآیند چنین تغییري در و جانوران در شرایط طبیعی باگذشت زمان به شک

ناخت و بررسی افتد. ششناسی در ساختار توده اتفاق میهاي جنگلترین دخالتکند و بیشهاي جنگلی نمود پیدا میساختار توده

ناسی همگام با شپایه و اساس دانش جنگل هاي طبیعی در فرایند توالیپویایی مراحل توالی و تغییرات ترکیب و ساختار توده

  ).1996 ون،الرس و وری(الهاي جنگلی باگذشت زمان است واقع تغییر در ساختار توده هاي جنگلی درطبیعت است. پویایی توده

ها ا شناخت کامل این اکوسیستماي برخوردار هستند و تنها بزیستی و ساختار پیچیدههاي شمال ایران از تنوعجنگل

هاي ساختار جنگل ما را در شناخت بهتر و ها و پیچیدگیها امیدوار شد. آگاهی از ویژگیتوان در آینده به مدیریت پایدار آنیم

 گیري و چگونگیند. شناخت ساختار ما را در تصمیمکارائه راهکارهاي مناسب در جهت مدیریت پایدار جنگل راهنمایی می

   ).2007 ،(دانشور و همکاراندهد جنگلی به سوي اهداف ایده آل سوق میهاي حفظ، توسعه و هدایت اکوسیستم

                                                             
11. Motz 
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هاي اختار تودهتوانند بر سها و نیز اختالالت محیطی میزیستی بین گونهفرآیندهاي زیستی و اکولوژیک نظیر رقابت و هم

کیک ه مرحل تکاملی اصلی قابل تفهاي طبیعی سدهد که در تودههاي بکر نشان میجنگلی اثر بگذارند. مرور منابع در جنگل

  ). 1995 ،12ورپل(کاست 

  

 آباد استان گلستانهاي افراتخته علیساختار جنگل مورد مطالعه واقع در جنگل -1-1شکل 

  هاي جنگلیترکیب و ساختار توده 1-3

ترکیب، ساختار و پویایی توده، عناصر مهم به منظور رسیدن به مدیریت صحیح و استفاده از منابع جنگل و حفظ 

هاي اصلی یک توده جنگلی بر روي عملکردهاي عنوان ویژگیترکیب و ساختار توده به ).2011 ،13(کاروالهوزیستی هستند تنوع

 یکسري مکانی آرایش حوهن "ساختار" واژه جنگلی هاياکوسیستم در ).2002 همکاران، و 14کرو(گذارند اکوسیستم تاثیر می

 قرار توجه مورد را دست این از مواردي و )پایه دو درختان مورد در( جنس و گونه ابعاد، سن، جمله از درختان هايویژگی از

در  تنوع) الف که شامل:کردند  تقسیم ویژگی سه به آن جنگل، ساختار درك يبرا پژوهشگران). 2004، 15(گراش دهدمی

 آمیختگی تنوع )بحالتی بینابینی است،  یا و تصادفی اي،کپه منظم، پراکنش الگوي کننده بیان که درختان مکانی موقعیت

هایی مشخصه مکانی چیدمان که درختان ابعاد تنوع در )دهد، و جمی قرار بررسی مورد را هاگونه چیدمان نحوه اي کهگونه

). همچنین در تعریف دیگري از ساختار بیان شده است که ساختار 2004کینت و همکاران، (دهد می نشان را ارتفاعو  مانند قطر

هاي جنگلی دارها در داخل توده اشاره دارد، که از اجزا مهم تودهتوده به نحوه استقرار و روابط درونی درختان زنده و خشکه

  ).1996 ،و الرسون وری؛ ال2002 وك،یپوپاد و(چن رود می شماربه

                                                             
12. Korpel 
13. Carvalho 
14. Crow 
15. Graz 
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 کیاز  یاتصفکه  یمعن نیبه ا انداغلب به هم وابستههستند، که  توده کیاز  یبیو ترک کاربرد ،يساختار يهایژگیو

). 2002 ،19همکاران و نیفرانکل؛ 1999 ،18يهومفر و 17سیفر ؛ 1990 ،16ناس( شود گریگروه د نیگروه ممکن است جانش

 طیدر شرا یمکان راتییتغ نییتعهمچنین در  د ونشویم جادی، و رقابت ااختالط ت،یموقع توجه به با یو افق يعمود هايویژگی

و  میستقمبه طور  یو افق يعمود هايویژگی نیاست. بنابراتاثیرگذار  يساختار یدگیچیو پ ،يمواد مغذ نیتام م،یخرده اقل

 ايگونه بیترک به وسیله يتنوع ساختار ین رابطه،). در ا1973 ،20مهیگرگذارد (یم ریها تاثگونه یحضور و فراوانبر  میمستقریغ

ا هر ابعاد در رابطه بدر  شیآرا به ،مکانیتنوع  گر،ید يشده است. از سو فیدر جنگل تعر يودو عم یافقهاي ویژگی	و تنوع

 مکانیختار بر سا ریرشد تاث ي مرتبط باندهایخود است و برعکس، فرآ مکانی فضايپردازد. رشد درختان در واکنش به یم کدام

 پیدا کردندتوسعه  يساختار يهااز شاخص زیاديتعداد  ،جنگل مکانیساختار  نییتع ي). برا2005 ،21نیدوبرت(دارد جنگل 

 ايگونهبینو  ايگونهاثرات رقابت درون ییکمک به شناسا يبراها شاخص نی). ا2002 نگ،ی؛ پومرن1998و همکاران،  گادوو(

   ).2008 ،22استربا ؛ 2006 نگ،یپومرن(ان است بر زنده ماندن درخت

  یجنگل يهاساختار توده يبر رو طیمح ریتاث -1-4

 ،قدممحاکم بر آن است ( یطیمحستیو عوامل ز کیاکولوژ طیاز شرا يندیبه عنوان برآ شگاهیهر رو یاهیگ پوشش

 و ییشناسا رو نیا. از شودیآن منطقه محسوب م یشیرو يرویو ن کیاکولوژ يهایژگیو يتمام نما نهی) و به عنوان آ1380

تحت  اهانیه گک ییآنجاباشد. از  شگاهیرو آن يبندهطبق يبرا یمناسب يمبنا تواندیم شگاهیرو هر یاهیگ پوشش يبندطبقه

مورد  شگاهیرو يدر طبقه بند يمتماد انیسال يجهت برا نی. به همهستند یوگرافیزیخاك و ف م،یمانند اقل یطیمح عوامل ریتأث

 شدن مشخص با ).1386 ،همکاران و ییرزایم( دهند نشان را جنگل بالقوه دیو تول یشگاهیرو طیتا شرا اندهگرفت قراراستفاده 

 يدریحآورد ( تدسبه را یکیاکولوژ مشابه طیشرا در دیتول توان توانیم یاهیگ پوشش پراکنش بر یطیمح عوامل ریتأث زانیم

  شود.ساختار توده تحت تأثیر بخش زنده و غیرزنده اکوسیستم قرار دارد که به شکل جداگانه بررسی می ).1388 ،همکاران و

  زنده ریغ بخش -1-4-1

مواد و  چرخهبا  رابطهدر  يترفیضع یدرون روابط یغن يهاهشگایرو به نسبت ریفق يهاشگاهیرو در یجنگل يهاتوده

. گرددیها ماندام ریها و سارشد در تنه نیینرخ پا باعث فیضع ی. روابط درونبرخوردارند دارد، وجودها گونه نیب که ییاهرقابت

                                                             
16. Noss 
17. Ferris 
18. Humphrey 
19. Franklin 
20. Grime 
21. Dobbertin 
22. Sterba 
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رشد در  . کم شدن نرخفتدیباال هم اتفاق ب یلیخ يزیبا حاصلخ ییهاشگاهیدر رو تواندیم زین نییرشد با نرخ پا نیهمچن

 نیا لیاز دال یکیاحتماال  یکیتنوع ژنت دیدر تول ریفق يهاتوده یدر ارتباط است، ناتوان یبا عوامل مختلف ریفق يهاشگاهیرو

بب شود. تاج را س نییبا تراکم تعداد باال به همراه تراکم پا یدرختان فیضع یممکن است روابط درون جهینت درموضوع باشد. 

 يباال راکمت سبب جهیو در نت فیضع يهاشگاهیدر رو هاستگاهیزتنوع خرده کاهش باعث تواندیم فیضع یروابط درون نیهمچن

 یمناسب یدوانشاخه امکان توانندیم نمارهیچ و رهیچ درختان ریفق شگاهیرو در. شوند برخوردارند، یفیضع رشد نرخ از که یدرختان

 يهاشگاهیرو در که یدرختان جهینت در. برساند نییپا یارتفاع طبقات در موجود درختان به را يترشیب نور و ندینما حاصل را

  ).1996 الرسون، و وری(ال داشت خواهند تریطوالن عمر رندیگیم قرار نییپا و یانیم يهاقسمت در ریفق

  زنده بخش -1-4-2

 طیدر شرا هاگونه نی. اشودیگفته م کیهستند گروه گونه اکولوژ یمشترک یزندگ يکه دارا یاهیگ يهامجموعه گونه به

مانند نور، رطوبت، حرارت و  یطیخاص مح طیشرا و) 2003 ،همکاران و 23انی(کاش کنندیرشد م گریدیکمشابه با  یطیمح

دارند  یینقش بسزا شوند،یم دهینام کیاکولوژ يهامشخص که که گروه گونه یاهیگ باتیترک جادیخاك در ا يهایژگیو

، تگی داردبس یکیفلورست يالگوها تیبه تقو یجنگل يهادر توده هاهیپا یستیزهم). 2002 ،24تیوا؛ 1388 ،همکاران و يدریح(

 گریدکیبه  یو وابستگ یو روابط درون یستیزمه يها از درجات باالکه گونه شوندیم انیب وممفه نیالگوها بر اساس ا نیا

 شکل یطیمح يهاآشوب نظم و تکرار با متناسب یاهیگ يهاگونه در اتیدحیتجد يهاچرخه و رشد يالگوها .برخوردارند

 یدر فراوان رییموضوع باعث تغ نیمتفاوت هستند، ا ریو نرخ مرگ و م اتیدحیتجد سمیمکان يدارا یجنگل يهاگونه رند،یگیم

 یجنگل يهادرختان در توده یو مکان یپراکنش زمان يالگوها يتوسعه شود،یتوده م يتوسعهموجب  تیو تعداد و در نها

  ). 1996 ،و الرسون وری(ال ردیگیم شکل یطیمح يهاریآن به همراه تاث يهارفتار اجزا و گونه لهیوسبه

  

  هاي محیطی و نقش آن در ساختار جنگلآشوب -1-5

. شودیم گیري جوامع گیاهیمؤثر بر رشد و شکل زنده ریغ و زنده عوامل نیب ارتباطات مطالعه شامل هاآشوب ياکولوژ

 بیمجزا باعث تخر يهاکه در زمان يدادیروهر گونه "را از آشوب ارائه کردند:  یمختلف فیتعار 1985 ،26کتیپو  25تیوا

). 1996 ،27ل(پائو "شودیم یکیزیف طیمح ای ها،هیرالیز به یدسترس منابع، رییتغ و تیجمع ساختار ای جامعه، ها،ستمیاکوس

                                                             
23. Kashian 
24. Witte 
25. White 
26. Pickett 
27. Paul 
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 مقدار در رییتغ ای یجنگل يهاساختار توده یختگیهستند که موجب از هم گس یینسبتا مجزا يشامل رخدادها هاآشوب نیهمچن

وجود آمده ها چه به دست انسان و چه بدون دخالت انسان به). آشوب1989 ،28دونلمک و کتی(پ شوندیم دسترس قابل منابع

 شوندیقائل نم يزیآشوب تما دیمنبع تول ها، نسبت بهچون درختان در واکنش به آشوب رندیقرار بگ ژهیمورد توجه و دیباشند، با

و  واناتیح ،یاهیآب و هوا، خاك، پوشش گ ریها در هر منطقه به صورت مشخص تحت تاث). آشوب1996و الرسون،  وریلا(

 ياهسازگار با تکرار و نظم آشوب یاهیگ يهادر گونه اتیدحیتجد يهاو چرخه رشد يالگوها رند،یگیشکل م سایر عوامل

 بازگشت، يدوره پراکنش، تکرار، اساس بر یطیمح يهاآشوب نیهمچن). 1996و الرسون،  وری(ال رندیگیشکل م یطیمح

هار منظر هاي محیطی از چتوضیح پیرامون آشوب .شوندیم يبندمیتقس گرید يفاکتوها ریسا و یبزرگ سطح، در یگستردگ

اي و در نهایت مقدار پوشش هاي ناحیهها، مقدار و شکل تخریبقابل بحث است: مقدار موجودي درختان جنگلی، تکرار آشوب

هاي بآشوتوانند آمادگی توده را براي برند و همچنین میهاي محیطی تعداي از درختان را از بین میگیاهی کف و خاك. آشوب

  ).1996 الرسون، و وری(البعدي پایین بیاورند 

  هاي جنگلیکمی سازي ساختار توده -1-6

 هايشاخص به توانمی جمله آن از پیدا کردند که توسعه متعددي هايشاخص مکانی ساختار کمی توصیف براي

 ،است یافته سعهتو آلمان گوتینگن دانشگاه جنگل مدیریت مؤسسه تحقیقاتیکرد که توسط گروه  اشاره همسایه تریننزدیک

 نقطه ای یک از درختان و هر هايهمسایه بررسی به اند وشیمیایی هايمولکول ساختار به شبیه عملکردي داراي هاشاخص این

  ).1394 همکاران، و ينور؛ 2006 نگ،ی(پومرنگذارند ها با یکدیگر تاثیر میشناختی آنپردازند که بر روابط بوممی توده در معینی

  
  آباد استان گلستانهاي افراتخته علیترکیب و ساختار توده مورد مطالعه واقع در جنگل -2-1شکل 

  

                                                             
28. Mcdonnell 
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  هاي جنگلیدار در اکوسیستماهمیت خشکه -1-7

 و مرگ نتیجه در دارها خشکه است. دارهاخشکه حضور نخورده،دست و طبیعی هايجنگل مهم هايمشخصه از یکی

 زیستیتنوع براي دارهاخشکه وجود). 1393 همکاران، و يریام( شوند می ایجاد جنگلی توده یک داخل در درختان طبیعی میر

 همکاران، و هارمون( کندمی ایفا را بیوشیمیایی و اکولوژیک کارکردهاي ار وسیعی دامنه که هستند ضروري بسیار جنگل در

 پوسیدگی است مختلف مراحل در دارباالي خشکه حجم رست وجودکهنهاي جنگل اکولوژیکی مهم هاي ویژگی از). 1986

 کی عنوان به زیرا است، هاي جنگلیاکوسیستم بیشتر در پایا ساختن مهم جزء یک دارخشکه .)1986 همکاران، و هارمون(

داري خاك عمل نگه ظرفیت و هیدرولوژي حفاظت و جریان اترژي، و مغذي مواد چرخه تسهیل ها، قارچ و گیاهان براي بستر

 رايب را مناسبی محیط که یابدمی افزایش نیز سرپا دارهايخشکه حجم توده سن افزایش با ).2015 اعتماد، و يدیسفکند (می

 پایداري براي تواندمی داردائمی خشکه حضور). 1999 همکاران، و 29مورمان( کندمی فراهم جنگل در را فون فعالیت و پرندگان

 استقرار بهبود باعث که کنندایجاد می امن محیط یک دارهاي راش و ممرزخشکه ایران، شمال در. مهم باشد جنگلی جوامع

 است نشدهمدیریت هايجنگل از ترکم شدهمدیریت جنگل در طبیعی بطور دارهاخشکه همچنین تعداد .است نهال آمیز موفقیت

  .)2005 همکاران، و 30ستنسنیکر(

 در دارهاهخشک تاثیرهاي جمله از شناختی،بوم هاينقش دیگر و گیاهی هايگونه زادآوري افزایش زیستی،تنوع افزایش

   .)1388 همکاران، و کوچ ؛2007 همکاران، و 32انی ؛2007 همکاران، و 31جومورا( است جنگلی هاياکوسیستم

  
  گلستان استان آبادیعلافراتخته  يهادر جنگل دارهاحضور خشکه -3-1 شکل

                                                             
29. Mormman 
30. Christensen 
31. Jomura 
32. Yan 
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 لگويا توالی، مراحل تولید، مقدار جنگل، نوع به طبیعی هايجنگل در آمده وجود به دارخشکه حجم و مقدار کلی طور به

 هايویژگی و مدیریت نوع برداري،بهره سابقه منطقه، انسانی و طبیعی هايآشفتگی و حوادث فراوانی و نوع طبیعی، پراکنش

   )2003 همکاران، و ستنسنیکر( دارد بستگی رویشگاه خاکی و اقلیمی

 يدیسف ؛1986 همکاران، و هارمون( کندمی بازي اکوسیستم عملکرد هاي جنبه از بسیاري در کلیدي نقش دارهاخشکه

 و سرپا درختان شامل معموالً جنگل در دارخشکه ).2013 همکاران، و يدیسف ؛1386 ،ي و همکارانذوالفقار ؛1389 مهاجر، و

 توده، سن افزایش با. است سوراخ تنه و آفت دچار و مسن درختان و پوسیده ايریشه هايسیستم افتاده، هايتنه شده، کنریشه

 تراکم و خزري منطقه هايجنگل در دارخشکه اهمیت و نقش نیز مطالعات یابد. برخیمی افزایش نیز سرپا دارهايخشکه حجم

 اندداده قرار بررسی مورد را هاروشنه و تجدیدحیات با هاآن ارتباط همچنین و پوسیدگی درجه ها،دارخشکه هکتار در حجم و

   .)2013 همکاران، و يریام ؛2010 مهاجر، يمرو و يدیسف ؛1389 همکاران، و يذوالفقار(

 هايشیوه دلیل دار بهمیزان خشکه معتدل هايجنگل از بسیاري در حاضر حال در دارها دارند،اهمیتی که خشکه وجود با

 هايوسیستماک از طبیعی ارزیابی در شاخص یک عنوان به تربیش را دارخشکه تازگی، به. دارد قرار در سطح نامناسبی مدیریت

 و 34الرمان ؛2001 همکاران، و الرسن ؛2004 همکاران و 33كاش ؛2003 همکاران، و ستنسنیکر( گیرندمی نظر در جنگلی

 نگلج تاریخ طبیعی، هايآشوب رژیم نمو، مراحل توده، ساختار ها،گونه ترکیب به بستگی دارهاخشکه حجم). 2009 همکاران

 در باید آن مقدار و است، متفاوت نمو مختلف مراحل در دارهاخشکه) حجم و تعداد( مقدار که فرضیه این. دارد مدیریت شدت و

 ظرن در نمو مختلف مراحل تعیین در معیار یک به مدیریتی هايجنگل در است ممکن هاآن که چرا شود، مشخص مرحله هر

  ).2014و همکاران،  ی(متاجشوند  گرفته

                                                             
33. Schuck 
34. Laarmann 



17 

 

  
  آباد استان گلستانهاي افراتخته علیسرخدار واقع در جنگل توده -4-1شکل 

  

  هاي جنگلیتاثیر فیزیوگرافی بر ساختار توده -1-7

 وامعج ساختار در را مهمی نقش و دارد،ها تاثیر بسزایی گونه توزیع و گیاهی پوشش بر روي الگوهاي محیطی عوامل

ها حمایت لتوانند از جنگمی توپوگرافی مختلف هايویژگی هایی بارویشگاه بنابراین،. کند انداز بازي چشم سراسر در گیاهی

هر چند که در یک رویشگاه برآیندي از عوامل اکولوژیک متعدد تعیین کننده انتشار و گستره  ).2016 همکاران و يدی(سف کنند

راي گشایی بتواند راههاي درختی مختلف هستند، اما در مطالعات اکولوژیک شناخت عملکرد جداگانه هر عامل میحضور گونه

شمار رود. یکی از عوامل مهمی که در هاي جنگلی بهریزي عملی جهت مدیریت تودههاي مدیریتی و برنامهمقابله با چالش

هاي جنگلی تأثیرگذار است، فیزیوگرافی منطقه است که نقش مهمی بر حضور و یا عدم حضور هاي رویشگاهتشکیل ویژگی

مین از ز هاي جنگلی دارد. شیب، جهت و موقعیت دامنه، ارتفاع از سطح دریا و شکلها، جریان مواد و انرژي در اکوسیستمگونه

هاي منظر هاي گیاهی را در اکوسیستمهاي وابسته به فیزیوگرافی در یک ناحیه هستند که انتشار گونهترین ویژگیجمله مهم

   ).1394 همکاران و يدی(سفدهد تحت تاثیر قرار می
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  آباد استان گلستانهاي افراتخته علیشیب منطقه مورد مطالعه در جنگل -5-1شکل 

  

 هايویژگی شکل به فیزیوگرافی پردازد. اغلبمی مکان یک فیزیکی هاي جغرافیايویژگی بیان بهفیزیوگرافی 

جنگل،  اکولوژي در است، منطقه توپوگرافی به وابسته هاي ویژگی سایر و دامنه جهت شیب، فیزیکی مانند محیط جغرافیایی

شود. می اي تعریفناحیه تا ي محلیمحدوده یک از مادري يماده و شکل سطحی، خصوصیات عنوان به را فیزیوگرافی

 هايدشت و یافته فرسایش هايدشت ها،و جلگه هادامنه کوه، مثال عنوان مانند شکل زمین به ویژه فیزیوگرافیکی خصوصیات

 است، زمین شکل یک از خصوصیاتی که هاآن يدهنده تشکیل مواد مادري با بلکه شکل وسیله به تنها نه رودخانه سیالبی

 ترینثابت عنوان به . فیزیوگرافی)1394 همکاران و يدی(سفیابند می توسعه و تشکیل در آن هاخاك که شوند،می مشخص

 تأثیر را ترینکم و داشته را جنگلی هاياکوسیستم ترکیب و ساختار گیريشکل در مهمی تأثیر یک اکوسیستم اجزاء از بخش

 ).1394؛ سفیدي و همکاران 1984(راو پذیرد می انسانی و طبیعی بلندمدت و کوتاه هايتخریب از

 سطح دهد، زیرا فیزیوگرافی درتحت تأثیر قرار می نیز را اکوسیستم کارکرد فیزیوگرافی ترکیب، و ساختار بر عالوه

 ها،آن دهنده تشکیل مواد مادري و سطحی اشکال کند،می کنترل را خاك توسعۀ نیز زیرزمین در و را ايناحیه اقلیم زمین

 پراکنش رشد، گیاهان در طریق این از و تعیین اي راتغذیه عناصر و خاك آب میزان و کشیزه خورشیدي، هايتابش بازتاب

 شناخت، براي خاك و فیزیوگرافی اقلیم، نظیر اکوسیستم مختلف هاياز بخش اغلب کند،می تنظیم را بیولوژیک تولید و

اکوسیستم  کارکرد و ساختار درك براي همچنین و محلی و ايناحیه سطح در اندازچشم هاياکوسیستمبرداري نقشه و تفکیک

 اختالف نسبت صورت که به است دامنه یا دارشیب سطح یک جهت و شیب فیزیوگرافی از دیگري شود. شکلمی برده کار به
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 تأثیر منظر در گیاه انتشار کیلومتر) در یا شیب (متر طول .شودمی بیان درصد شکل به و افقی سطح به نسبت منطقه ارتفاع

  ).1394 همکاران و يدی(سفدارد 

حساب محیطی بههاي زیستترین سیستماجتماع زیستی درختان که به صورت جنگل وجود دارد، به عنوان یکی از مهم

دله هاي جنگلی در مناطق معتسیستمترین اکوهاي گیاهی یکی از غنیهاي شمال ایران به لحاظ تنوع گونهآیند. جنگلمی

توان به تغییر تدریجی عرض زیستی میاز جمله عوامل اکولوژیک موثر بر تنوع ).1385 مهاجر،ي(مروشود جهان محسوب می

جغرافیایی، تغییر تدریجی ارتفاع از سطح دریا، عوامل توپوگرافی نظیر جهت و شیب زمین و عوامل دیگري نظیر تخریب و 

   ).1393 ،ییشتا و نژاد عبداله ؛1388 ،و همکاران ي(اجتهادي انسانی اشاره کرد هافعالیت

  معرفی گونه سرخدار -1-8

ي نونهالی به شدت بردبار به سایه بوده و به میزان باالي شدت اي است چوبی، دوپایه که در مرحلهدرخت سرخدار گونه

اش از نهال به شل، خال و تیرك و متناسب تحوالت، به نور بیشتري نسبت نور حساس است. این گونه با تغییر مرحله تکاملی

و  هاي جنگلی هنوز احتیاجات نوري بسیار اندکی داشتهین وجود در مقایسه با سایرگونهبه دوران نونهالی احتیاج نموده، ولی با ا

با همان مقادیر ناچیز نور، قادر است تا کلیه اعمال فیزیولوژیک و مورد نیاز خودر را به نحو شایسته و مطلوبی به انجام برساند. 

رطرف یافته و با فرا رسیدن دیرزیستی درخت به طور کلی بحساسیت این گونه به نور با نزدیک شدن به سنین سالمندي کاهش 

یابند تا به تنهایی در اشکوب فوقانی جنگل مستقر گردند شود و در چنین وضعیتی است که درختان سرخدار امکان میمی

  ).1378 ،ی(لسان

 در و است شناسی زمین دوم دوران سرخدارهاي مانده جا به بقایاي از و بومی گونه یک ایران در موجود سرخدار گونه

 امن به ارزشمندي ماده حاوي که گیاه این هاياندام و بودن خطر معرض در به توجه با ویژه حفاظتی جنبه از دو اخیر هاي سال

 جمع به لجنگ ویژه به زمینه هر در اصولی ریزي وبرنامه صحیح مدیریت منظور به. است گرفته قرار توجه مورد بوده تاکسول

 English انگلیسی، با نام Taxusجنس  از و Taxaceae خانواده از سرخدار. است نیاز مناسب کیفی و کمی اطالعات آوري

yew، قطع و غیرقانونی برداري. بهره)1990 ،35سی(پرا است رزین بدون بازدانگان دسته از و سبز همیشه ايدرختچه یا درخت 

 به و ردهک تهدید شدت به را آن طبیعی هايزیستگاه نامنظم، و طوالنی بذرآوري و کند خیلی رشد به توجه با درختان سرخدار

  ).2001 ،36(زارعاست  گرفته قرار دنیا انقراض خطر معرض در هايگونه فهرست در دلیل همین

                                                             
35. Price 
36. Zare 
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 Taxaceaeمتر و متعلق به خانواده  15تا  5، پرشاخه، به ارتفاع .Taxus bacata L سرخدار درختی است با نام علمی 

  است. خانواده سرخدار شامل سه جنس به شرح زیر هستند:

داراي  Torreyaکند و بومی این سرزمین است. جنس هاي مرطوب کالدونی رشد میدر جنگل Austrotaxusجنس 

که شامل هشت  Taxusپنج گونه است که سه گونه آن در شرق آسیا و دو گونه آن در آمریکاي شمالی موجود است و جنس 

  ).2002 ،یو ل 37توکاوای(آاند گونه است و در نیم کره شمالی، اروپا، آسیا و آمریکاي شمالی پراکنده

عدد نیز رسیده است. تفاوت عمده  72گیرند که تعداد آنها به در نظر می T. bacataگاهی واریته مختلفی براي گونه 

  ).1372(مصدق، هاي سوزنی و مقاومت آن به سرما است ها اغلب از حیث ارتفاع، رنگ برگاین واریته

 Taxusهاي جنس نام علمی، نام انگلیسی و پراکنش گونه -1-1جدول 

  پراکنش  نام انگلیسی  نام علمی

T. baccata L.  European yew  شمال آفریقا و اروپا، غرب آسیا  

T. brevifolia Nutt.  Pacific yew  غرب آمریکا  

T. canadaessis Marsh.  Canadian yew  شرق آتالنتیک  

T.celebica Li.  Chinese yew  چین  

T. cuspidate siebet zucc.  Japanese yew  ژاپن  

T. floridana Nutt.  Florida yew  فلوریدا  

T. globosa schleched  Mexican yew  مکزیک  

T. wallichiana Zucc.  Himaliayan yew  هیمالیا  

  

هاي باریک و دراز که در سطح فوقانی آن پهنک به رنگ سبز تیره و شفاف بوده ولی سطح سرخدار درختی است با برگ

هاي این گیاه عاري از رسد. گلمتر میمیلی 2-3متر و عرض آن به سانتی 2-3ها به تحتانی آن سبز روشن است. طول برگ

پرچم فشرده و گل  4-12شوند. گل نر آن بر روي دو پایه جداگانه ظاهر می کاسه و جام هستند و به دو صورت نر و ماده، واقع

اي به صورت پیاله دارد که به ماده آن که مانند یک جوانه کوچک است که منحصراً یک تخمک برهنه واقع در درون محفظه

ت درخت کند. رنگ پوسیدا میتدریج گوشتی و قرمز رنگ شده، منظره یک میوه بسته را که در قسمت انتهایی آن باز است پ

ساله آن نیز در  1500تا  1000اي مایل به قرمز است. سرخدار درختی است کند رشد ولی با دیرزیستی باال که سرخدار قهوه

برگان کمتر مشاهده زند که در سوزنیهایی از اطراف ریشه آن بیرون میطبیعت مشاهده شده است. به طور طبیعی جست

                                                             
37. Itokawa 
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این درخت در منطقه مدیترانه و برخی نقاط آسیا مانند  ).1372(مصدق، ده رزین نیز در چوب آن وجود ندارد شود همچنین مامی

دار و سخدار، این درخت در مازندران و گرگان به سرخدار، سرخه ).1374 ،ي(زرگرکند ایران به حالت وحشی (خودرو) رشد می

  ).1384 همکاران، و یزدانی(سر و آستارا به سیردار موسوم است در کتول به سوختال و در سخت

پذیر است. بذر گیاه در مرداد ماه میرسد. جوانه زدن آن نامنظم و گاهی زدن امکانتکثیر گیاه از طریق کاشت بذر و قلمه

گراد) و یک ساعت درجه سانتی 30هاي دمایی به صورت یک ساعت گرما (کشد. بذور تیمار شده با استرسسال طول می 3-2

گرم  50شود. وزن هزار دانه بذر خالص آن ساعت موجب افزایش درصد جوانه زنی می 24گراد) به مدت درجه سانتی -5سرما (

 دق،مص(کنند دارند و سپس به زمین اصلی منتقل میسال در خزانه نگاه می 2-3 هاي به دست آمده از بذر رااست. معموال نهال

  ).1384همکاران، و یزدانی؛ 1372

  

  آباد استان گلستانهاي افراتخته علیگیاه سرخدار موجود در جنگل -6-1شکل 

  

  پراکنش و اکولوژي سرخدار -1-8-1

هاي فیزیولوژیک خود را با وجود مقادیر اندك نور ادامه دهد، پسند بودن قادر است فعالیتدرخت سرخدار به دلیل سایه

 دهد. به همین دلیل در اشکوب زیرینگیاه در سنین جوانی از نور گریزان است اما پخش نور را به خوبی مورد استفاده قرار می

متر  30رودبار به آرام و سیاههاي پونهدهد. ارتفاع سرخدار در جنگلدر اروپا تشکیل می هاي بسیار مرطوب و مه گرفته راجنگل

به  T. bacataگیرد. اما در منطقه هزارجریب واقع در ارتفاعات شرق شهرستان ساري رسد و در اشکوب فوقانی جاي میمی

درختان جنگلی مشاهده شد. در مقابل، ارتفاع سرخدار متر، فقط در اشکوب زیرین  15شکل درختانی با ارتفاع متغیر و کمتر از 

یرد. گهایی مانند راش قرار میمتر گزارش نشده و عالوه بر آن، سرخدار اروپا همواره در اشکوب زیرین جنگل 15در اروپا بیش از 
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اران مچنین در منطقه ارسبگل، توسکتان، دره زیارت و گزو سوادکوه و ههمچنین درختان سرخدار شمال ایران در افراتخته، زرین

  شود.یافت می

درجه شمالی،  61در اغلب کشورهاي اروپایی، حتی انگلستان، نروژ، جنوب سوئد و تا عرض جغرافیایی  T. bacataگونه 

هاي شمال ایران هاي کارپات، قفقاز، ترکیه و جنگلمتر از سطح دریا و کوه 1400هاي آلپ تا ارتفاع کشورهاي بالتیک و کوه

رز هاي راش و ممهاي آن به صورت مخلوط همراه با گونه. جنگلو شمال آفریقا، و به صورت جزئی در سایر نقاط پراکنده است

  ).1372(مصدق، شود دیده می

آباد گسترش دارد و هاي شمال، از آستارا تا علیمتري از سطح دریا در جنگل 900-1800سرخدار در ایران در ارتفاعات 

ان، شود. درختان سرخدار موجود در ایرص، یافت میگل به حالت جنگلی متشکل از چندین توده تقریبا خالتنها در ناحیه زرین

از بقایاي به جا مانده سرخدارهاي دوران سوم زمین شناسی هستند که در اوایل این دوران در دنیا پدیدار و در نیمکره شمالی 

رایط آب و شتر شدن هاي بیشتري گسترش داشته ولی امروزه به دلیل خشکپراکنده شده است. این گونه در گذشته در مکان

  ).1378 ،ی(لسانرویه و مفرط، در حالت انقراض نابودي قرار گرفته است هاي بیبرداريهوایی و بهره

هاي ضعیف و خشک رشد هاي رسوبی رشد بهتري دارد. در خاكکند ولی در خاكها رشد میسرخدار در اغلب خاك

سفر و کلسیم احتیاج دارند. تخریب خاك و کمبود مواد معدنی در مناسبی ندارد. درختان سرخدار به مواد معدنی مانند پتاسیم، ف

خاك یکی از دالیل نقصان سرخدارهاي اروپا است. مقاومت سرخدار به آلودگی هوا زیاد است به همین دلیل آن را در شهرها 

وم است ولی سرماي سخت و هیدروژن فلورید مقا 2SOکنند. این گونه درختی در مقابل گاز بع عنوان درخت زینتی استفاده می

برد و همچنین به رطوبت نسبی گراد کامالً آن را از بین میدرجه سانتی 21رساند به طوري که سرماي منفی به گیاه آسیب می

  ).1384 همکاران، و یزدانی؛ 1372 مصدق،(باال نیاز دارد 
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  گلستانآباد استان هاي افراتخته علیدرخت سرخدار واقع در جنگل -7-1شکل 

  

  ترکیبات شیمایی  -1-8-2

ترپنویید هستند. ها یا تاکسوییدها از نظر اسکلت اصلی، ديدهند. تاکسانها تشکیل میترکیبات اصلی سرخدار را تاکسان

هاي هیدروکسیل، کتونی، ها به گروهها دچار اکسیداسون شده و در نتیجه هیدروژن متصل به آنهاي آنکه تعدادي از کربن

ستري ایجاد هاي اهاي آلی مختلف پیوندتوانند با اسیدها میهاي هیدروکسیل در آنو یا اپوکسیدي تبدیل گردیده و گروهاتري 

  ).1980 ،40لریم؛ 1971و همکاران  39ی؛ وان1966و همکاران،  38(وودزکنند 

تشخیص داده شده است که تاکسول یک عضو از گروه کوچک  Taxusهاي مختلف تاکسان در گونه 350بیش از 

و یک زنجیر جانبی استري کمپلکس در ساختمانش است. که روي هر  oxetaneترکیباتی است که داراي یک حلقه چهارتایی 

  ).2002، 41ها داراي فعالیت اختصاصی ضد توموري هستند (ایوانزدوي آن

Taxotere )Docetaxel ( استیل باکاتین دي -10آنالوگ تاکسول است که به روش نیمه سنتتیک ازIII شود. تولید می

شود. ترکیبات شیمیایی موجود در این گیاه عبارت است از: این ماده محلول در آب بوده و در درمان سرطان پستان استفاده می

وییدها نام برده ترپنوییدهاي تاکسینی که به نام تاکسج ديکوتین، رزین، تانن و اسانس. براي استخراتاکسین، میلوسین، تاکسی

 ،42درماردروژن؛ 2002 ونز،یا(شود هاي معمولی استخراج و از یک حالل آلی داراي قطبیت متوسط استفاده میشوند از روشمی

  ).1384 همکاران، و یزدانی ؛2001

                                                             
38. Woods 
39. Wani 
40. Miller 
41. Evans 
42. DerMarderosian 
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  لستاناستان گ آبادیافراتخته عل يهاموجود در جنگل سرخدار درخت وهیم -8-1 شکل

 از اشین عمدتاً رخداد این که اندکمیاب امروزه شدند،می یافت طبیعت در فراوانی به گذشته در که گیاهانی از بسیاري

 ،يدیع(س است مهاجم هايگونه با هانآ رقابت یا انسان توسط طبیعی منابع از رویهبی هايبرداريبهره ها،زیستگاه تخریب

 ستد منظور به شمال يهاجنگل یبوم ای و نادر يهاگونه يولوژیتوسوسیف مطالعات انجام ضرورت ریاخ يهاسال در). 1382

 نیا در. شد ترمحسوس هاآن توسعه و ایاح حفاظت، ت،یحما يبرا هاگونه نیا کیاکولوژ يازهاین از جامع اطالعات به افتنی

 یرکانیه ياهجنگل یبوم برگان یسوزن معدود از یکی که یمعمول سرخدار به معروف سرخدار گونه یاهیگ یشناس جامعه ارتباط

  ).1384 همکاران، و زادهلی(اسماع برخوردراند ياژهیو تیاهم از هستند ایدن ابیکم و نادر اریبس يهاگونه از و

 قدمت با سرخدار درختان آن در که است شمال يهاجنگل سرخدار يهاشگاهیرو معدود از افراتخته سرخدار شگاهیرو

 یکی مرهز در را افراتخته سرخدار شگاهیرو ،یژگیو نیا. دارند شیرو خالص يهاتوده صورت به یگاه و انبوه طور به باال اریبس

 یمعرف رانیا یکیژنت گاهرهیذخ عنوان به 1371 سال در نکهیا تا است داده قرار ایدن یحت و رانیا فرد به منحصر يهاشگاهیرو از

 نبوده مصون تخریب عوامل از ایران شمال هايجنگل مناطق دیگر همانند رویشگاه این که هرچند). 1378 ر،ی(جوانش دیگرد

 همواره شگاهروی از هاییبخش تا است شده سبب منطقه شیب پر و متعدد هايدامنه ناهموار بسیار توپوگرافی شرایط ولی است

 و بوده وجا مرحله در مناطق این گیاهی پوشش. بمانند باقی طبیعی سازگانبوم از اينخوردهدست و بکر هاينمونه صورت به

 ران،همکاو  زادهلیاسماع( سازدمی مقدور را گیاهی شناسی جامعه مطالعه شده، نزدیک خود اوج به حفاظت دلیل به اینکه یا

1384.(  
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 انجام یابیارز مطالعه این از حاصل نتایج. است شده ناپدید طبیعی هايجنگل در تقریبا سرخدار است داده نشان مطالعات

 بسیاري. رفتند بین از ملی هايجنگل در سرخدار درخت 6057 تنها که داد نشان) 2000( همکاران و 43یاسلوکووسک توسط شده

 العهمط در لهستان در سرخدار گونه از قبلی هايپژوهش. کردند رشد سرخدار از حفاظت منظور به طبیعی گاهذخیره در آنها از

و  45کیارکزیبودز ؛2001 ،44سزکلویا(است گرفته صورت متمرکز طبیعی هايگاهذخیره در جمعیت ساختار و سرخدار مقدار

  ).2004 ،46زاتور

  

  پژوهش يهاسؤال -1-9

  شود؟ها آمیخته میآیا گونه سرخدار در زیستگاه طبیعی خود با سایر گونه .1

  گونه وجود دارد؟چه میزان حجم خشک در حالت طبیعی در زیستگاه این  .2

  اي در رویشگاه سرخدار وجود دارد؟گونهچه میزان رقابت درون .3

  پژوهش يهاهفرضی -1-10

  شدند:هاي زیر آزمون در این پژوهش فرضیه

  دهدها آمیختگی باالیی نشان میدر زیستگاه طبیعی گونه سرخدار با سایر گونه .1

  طبیعی گونه وجود دارددار در زیستگاه متر مکعب در هکتار خشکه 10حداقل  .2

  اي استگونهبیشترین رقابت در رویشگاه این گونه، رقابت بین .3

  اهداف پژوهش -1-11

گشاي تواند، راههاي جنگلی سرخدار و شناخت از مراحل تحولی مختلف آن میهاي ساختاري تودهشناخت از ویژگی

هاي جنگلی از بررسی شامل ارزیابی تنوع در ساختار تودههاي مدیریتی و پرورش توده در جنگل باشد. هدف کلی تدوین برنامه

  :است کرده است که اهداف جزئی زیر را دنبال آباد واقع در غرب استان گلستانتخته در علیسرخدار در منطقه افرا

  هاي طبیعی سرخدارهاي ساختاري تودهتعیین ویژگی .1

  تعیین نسبت حجم خشک به سبز در شرایط طبیعی .2

  رقابت و شدت آن در توده هاي طبیعی سرخدارتعیین وضعیت  .3

                                                             
43. Sokołowski 
44. Iszkuło 
45. Bodziarczyk 
46. Zator 
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  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-12

تقرار و اساي بلکه نحوه بررسی ساختار جنگل در یک توده طبیعی نه تنها وضعیت جنگل از نظر ترکیب گونهبا 

مقطع برابرسینه سطحتوان آینده جنگل از نظر رشد، ترکیب جنگل براساس تاج پوشش و بلکه می ،شودبندي مشخص میاشکوب

  ).1990و همکاران، 47بینی کرد (احمدپیش

مرتبط  دهاينیاز جمله فرا اريیبس ندهايیفرا شامل، اندافتهیشکل  یعیطور طب که به ییهاتوسعه ساختاري در جنگل

) و 2013 همکاران، و لوتز( است اسیمق کوچک هايیو آشفتگ یو تکامل تک درختان، روابط متقابل رقابت رشد با استقرار،

هاي گونه که شامل یجنگل هايستمیاکوس به خصوص در است،هاي متمادي سال ازمندین دهیچیپ هاي با ساختارتوسعه جنگل

 50و بورخارت 49دی(ر انداشاره نموده اريیهمانطور که محققان بس ).2015 ،همکاران و 48فروند( است باالی ستیرزیبا د یدرخت

 )1975 ،54، فورد2000 همکاران و 53ماناب(پراکنش  لهیوس که خود به ی)، الگوهاي مکان1988 52نیو کو 51لوری، ت1985

همانند  هایگسترش آشفتگ راشکوب،یتوسعه ز ،یستیرزید بر زادآوري، رشد، شوندیم نییها تعو روابط متقابل آن درختان

برداري و نهال تنک کردن، بهره لیاز قب شوندیم اعمال تیریکه توسط مد کیهاي اکولوژمولفه ریو سا هاماريیب و آفات

   .گذارندیم ریتأث کاري

ه گذشت . این گونه دراستر معرض تهدید هاي دارویی و دگونه ءگونه بومی سوزنی برگ ایران و جز 5سرخدار یکی از 

فقط  اکنون ولی هم ه استصورت متمرکز و یا پراکنده وجود داشت ایران به هاي شمالچندان دور در سطح وسیعی از جنگل نه

شتري هاي بیارزش انجام بررسی دلیل حمایت از این گونه باه شود. بباالدست دیده می ویژه در ارتفاعات در مناطق محدودي به

براي حفظ و گسترش  ).1390 همکاران و زادهلی(اسماع ستا مکانی و امکان توسعه کاشت آن ضروري هاي پراکنشاز جنبه

  رسد.این گونه نیاز به اطالعات کمی مناسب در شرایط طبیعی کامال ضروري به نظر می

یت هاي آینده اهمهاي جنگلی به منظور برآورد وضعیت فعلی و طراحی برنامهدر فرآیند مدیریت، بررسی ساختار توده

رورشی هاي پریزي، دخالتبررسی ورند تحوالت توده، برنامه هاي جنگلی برايهاي ساختاري تودهفراوانی دارد. تعیین ویژگی
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ABSTRACT  

The study of forest structure is one of the most important prerequisites for the understanding 
and management of forest ecosystems. To understand the structure of the forest, researchers 
have divided it into three kinds of the spatial diversity, mingling diversity and tree dimension 
diversity (diameter and height). The English yew is native and ancient tree species of the 
northern forests that have been considered in recent years because of two special aspects. This 
tree is on the treated species list and organs of this this tree contains valuable substance called 
taxol. The Afratakhteh Forest reserve is one of the few English yew sites of the northern forests, 
in which long-lived English yew trees found in a high density and sometimes as pure stands. 
The aim of this research is to provide quantitative characteristics of forest stand structure using 
a set of indicators in the natural habitat of this species. In order to reveal the quantitative 
characteristics of the structure of the English yew stnads in the Afrathat forests, three one 
hectare study sites were selected and within sites 30×30 m gird plot were established and in the 
intersection point of girds (n=36), diameter at the breast height, tree height, crown diameter, 
distance and angle among trees were measured for the closest beech to the intersection point as 
reference tree and other three nearest neighbors the to the reference tree.  In order to study the 
structure the set of indices including such mingling, diameter and height differentiation, tree to 
tree interval distance and Clarke and Evans index were used.Our results showed that the 
uniform angle index value was 0.64 and Clarke and Evans were around one this means the 
English yew randomly distribute in this forest. The mingling index estimated 0.61 that means 
English yew tends to mixed with other tree species. According to the diameter and height 
differentiation, English yew stands have slightly heterogeneous diameter distributions, uniform 
tree height, and the stems have an average distance between trees of 2.0-4.0 m. The English 
yew is a threatened tree species in the northern forests of Iran. The species of English yew in 
its natural habitat tends to be mixed with other species (often with hornbeam), have slightly 
heterogeneous diameter and height distributions. The reduction of young English yew trees as 
a result of the mortality of trees in a diameter classes less than 15 cm and the high competition 
of English yew with other tree species requires more consideration and effort to conservation 
of this species in the sites. 
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