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8دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جنگل ،گروه علوم و مهندسی جنگل ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،مازندران
 2استادیار گروه علوم و مهندسی جنگل ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،مازندران
(تاریخ دریافت ،8990/5/5 :تاریخ پذیرش)8990/9/6 :

چکیده
درک سازوکارهای زیربنایی برای تجدید حیات گونههای درختی و همچنین اثر متقابل مثبت و منفی بین گونههای درختی و تجدید حیات
میتواند اثربخشی مدیریت جنگل و فعالیتهای احیایی را بهبود بخشد .گونۀ سرخدار از گونههای بومی جنگلهای هیرکانی است که به
دالیل متعدد از جمله نبود تجدید حیات رو به زوال رفته است .پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط درونگونهای درختان بالغ سرخدار و
تجدید حیات آنها در ذخیرهگاه افراتخته در استان گلستان انجام گرفت .پس از جنگلگردشی ،عرصهای به مساحت حدود  2هکتار انتخاب
شد و موقعیـت مکـانی همۀ درختان و تجدید حیات سرخدار در آنها به روش فاصله-آزیموت با استفاده از دستگاه  TP360Bثبت شد .در
مجموع  480درخت سرخدار و  59تجدید حیات در منطقۀ تحقیق ثبت شد .حداقل و حداکثر قطر درختان سرخدار بهترتیب  6و 824
سانتیمتر بود .نتایج تابع تکمتغیرة  O-ringنشان داد که الگوی پراکنش درختان سرخدار کامالً تصادفی و الگوی پراکنش تجدید حیات
نیز تا فاصلۀ  5متری کپهای و بعد از آن تصادفی است .نتایج تابع دومتغیرة  O-ringنیز نشان داد که رقابت شدید و برهمکنش منفی (دفع)
بین درخت بالغ سرخدار و تجدید حیات آن وجود دارد .به نظر میرسد تراکم درختان بالغ در جنگل و سایهاندازی زیاد در طول سال
توسط سرخدارهای بالغ با نبود تجدید حیات در این ذخیرهگاه ارتباط مستقیم دارد .همچنین آللوپاتی درختان مادری سرخدار میتواند بر
تراکم نهالها و نونهالها در زیر تاج درختان مادری تأثیر منفی داشته باشد .نواحی خارج سایۀ درختان بالغ گونۀ سرخدار به احتمال زیاد
نمایانگر مکانهای بهینه برای تجدید حیات است .از اینرو برای حفاظت تودههای موجود سرخدار ،فعالیتهای مدیریتی روی تجدید حیات
باید در این نواحی تمرکز یابد.
واژههای کلیدی :الگوی مکانی ،آمارة  ،O-ringتجدید حیات ،رقابت ،سرخدار.

مقدمه
تجدیـــد حیـــات از مهـــمتـــرین پدیـــدههـــا در
زیست بومهای جنگلی و از مهم ترین عوامـل توسـعه و
پایداری آنها بـهشـمار میرود .در واقع احیـا و توسـعۀ
جنگل به تجدید حیات آن بستگی داشته و در صورت
 نویسندة مسئول

اسـتمرار تجدید حیات ،تولید مستمر جنگـل محقــق
خواهـد شد ) .(Hamann & Wang, 2006آگـاهی از
نحوة پراکنش و ساختار لکههای زادآوری در هریـک از
واحدهای برنامهریزی برای تنظیم و ترکیب گونـههـا و
هدایت تودهها بهسمت شرایط طبیعی از اهمیت زیادی
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برخــوردار اســت ( .)Karami et al., 2012اهمیــت
الگوهــای مکــانی تجدیــد حیــات در پویــایی جمعیــت
گونههای درختی در تحقیـق )Devaney et al. (2014
نشان داده شده است .الگوهای تجدید حیات گونه های
درختی میتواند انعکاسی از توزیع گونه هـا در منطقـۀ
تحقیق باشد ،بـهطـوری کـه تـراکم درختـان مـادری
ممکن اسـت بـهواسـطۀ مشخصـات رویشـگاه ،الگـوی
مکانی و تراکم تجدید حیات را در منطقه تعیین کنـد
) .(Tiscar-Oliver, 2015گذشــته از تــراکم تجدیــد
حیات ،توزیع مکانی آنها نیز در تعیین ساختار جنگـل
تأثیر دارد .توزیع مکانی تجدید حیات درختـان تحـت
تأثیر عوامل زیادی از جمله الگوهای استقرار آنها قـرار
مـیگیـرد ( .)Darabi et al., 2017پـراکنش مکـانی
تجدید حیات درختان ،تحت تأثیر عوامل متعدد است،
امــا اغلــب توســط ســازوکارهای پــراکنش بــذر و در
دسترس بودن خُردبومهای مناسـب بـرای جوانـهزنـی
کنترل می شود .شناسـایی عوامـل مـ ثر بـر الگوهـای
مکانی تجدید حیات طبیعی به منظور طراحی و اجرای
موفقیت آمیز راهبردهای حفاظت و مدیریت گونه هـای
درختــی و یــا رویشــگاههــای جنگلــی ضــروری اســت
) .(Devaney et al., 2014ثابت شده است کـه مقـدار
بذرهای پراکنشیافتـه بـا افـزایش فاصـله از درختـان
مادری کـاهش مـی یابـد .بـا ایـنحـال در بسـیاری از
گونه های درختی ،رابطه ای مثبت بین استقرار نونهـال
و فاصله از درخت مادری وجود دارد و در برخی موارد،
تراکم تجدید حیـات در مجـاورت بـا گیاهـان مـادری
کاهش مییابد ( .)Wada & Ribbens, 1997درختـان
مادری ممکن است جوانهزنی و رشد درختان جـوان را
تحریک یا از آن جلوگیری کنند و با تغییر خصوصیات
رویشگاه همانند نـور ،ترکیـب پوشـش گیـاهی ،مـواد
مغــذی خــاک و دسترســی بــه آب ،شــرایط را بــرای
استقرار بعدی تغییر دهند (.)Nagashima, 1999
شناخت فرایندهای بـومشناسـی مـرتبط بـا ترکیـب
پوشــش گیــاهی مثــل رقابــت و تعیــین الگــوی مکــانی
گونههای گیاهی موضوعی مهـم در بـومشناسـی گیـاهی
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محسوب میشود .الگـوی مکـانی یکـی از شـاخ هـای
کمّی اساسی جمعیتها و مهمترین شاخ برای تشـری
سـاختار تـودة جنگلـی اسـت ( .)Safari et al., 2010بـا
وجود این ،در تجزیهوتحلیـل سـاختار جنگـل نـهتنهـا
بررسی الگوهای مکانی به صورت کلـی ضـروری اسـت،
بلکه بررسی اثرهای متقابل گونهها و افرادی که با هـم
حضــور دارنــد بــرای درک کامــل ســازماندهی جوامــع
گیاهی و دانستن ارتباط بین فرایندهای بومشناسی بـا
الگوهـای مکـانی نیـز اهمیـت دارد .شـناخت ســاختار
مکانی درختان راهنمـایی بـرای شناسـایی متغیرهـای
اکولوژیک است که ارتباط ویژهای با این ساختار دارنـد
و راهگشایی برای الگـوی مناسـب در اسـتقرار تجدیـد
حیات به شمار می روند .در برنامه ریزی جنگل شناسـی،
آگاهی از نحوة پـراکنش و سـاختار تجدیـد حیـات در
هدایت توده ها بهسمت شـرایط طبیعـی و درک بهتـر
فرایندهای طبیعی جنگل اهمیت فراوانی دارد .با توجه
بــه اینکــه اســتقرار نیــافتن تجدیــد حیــات عــاملی
محدودکننده در فرایند احیای جنگل و تعیـینکننـدة
پراکنش مکانی اجتماعات گیاهی است ،تأثیری اساسی
در پراکنش مکانی و ساختار توده هـای آینـدة جنگـل
دارد ).(Darabi et al., 2017
سرخدار ( )Taxus Baccataاز گونههای بومی ،نادر
و ارزشمند جنگلهای شمال ایران است .هرچنـد ایـن
گونــه دارای پــراکنش وســیعی در جهــان (آمریکــای
شمالی ،اروپا ،مدیترانـه ،غـرب آسـیا ،شـمال آفریقـا و
شمال ایران) است ،طی چند دهۀ گذشـته رو بـه زوال
رفته است .در حال حاضر گونۀ سرخدار از نظر قـانونی
در بسیاری از کشورها محافظت می شود و در چنـدین
کتاب قرمز ملی موجود است ).(Myking et al., 2009
درحالی که قطع یکسره بـدون شـک از عوامـل اصـلی
زوال ســرخدار اســت ،تجدیــد حیــات نی ـافتن نیــز در
جمعیــــتهــــای موجــــود ذکــــر شــــده اســ ـت
( .)Svennin & Magard, 1999قنبــری شــرفه و
همکـــاران در تحقیقـــی روی درختـــان ســـرخدار در
جنگل های ارسباران به این نتیجه رسیدند که در هکتار
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حدود  521نهال سرخدار وجـود دارد کـه بیشـتر آنهـا
منشأ دانهزاد دارند .این نسبت در نهالهـای کوتـاهتـر از
 91سانتیمتر بیشتر از سـایر رده هـای ارتفـاعی اسـت.
همچنین نهالها از سالمت و شادابی خوبی برخوردارنـد
( .)Ghanbari Sharafeh et al., 2010مطالعـــۀ
) Devaney et al. (2014نشان داد که تراکم افراد بالغ
هم گونه 1با استقرار پایـه هـای جـوان سـرخدار رابطـۀ
منفـــی دارد .عــــالوهبــــر ایـــن ،رابطـــۀ منفــــی
قدرتمندی بین درصد تاجپوشش همگونـههـا و تـراکم
تجدید حیات مشهود بود .با اینکه نونهال ها و نهـال هـا
به طور مستقیم در زیر درختان همگونه کمیاب بودنـد،
تجدید حیات در نواحی مجاور بیشترین مقدار بود کـه
نشان می دهد فاصلۀ پراکنش متوسط ،احتمال استقرار
را حداکثر کـرده اسـت Piovesan et al. (2009) .نیـز
دریافتند که تراکم زیـاد پایـههـای بـالغ سـرخدار ،بـر
موفقیــت اســتقرار آن تــأثیر منفــی دارد .گالبیــان و
همکاران در پژوهشی در جنگل های گزو به این نتیجه
رسیدند که ضعف تجدید حیات در سال های گذشـته،
موجب کاهش پایه های جوان سرخدار و همسال شدن
این جنگلها شده است ) .(Golabian et al., 2016در
تحقیقی ) Watt (1926گزارش داد که تجدیـد حیـات
سرخدار در زیر تاج خود ،ضعیف است و در عـو بـه
مناطق اطراف حاشیۀ جنگل پنـاه بـرده اسـت .نتـایج
تحقیق ) Perrin et al. (2006نشان داد که در جنگـل
( Reenadinaجنگل وسیع سـرخدار در جنـوب غـرب
ایرلند) ،هر سال تا چهـار میلیـون بـذر سـرخدار روی
زمین می ریزد .با وجود چنین مقـدار زیـادی ،تجدیـد
حیات سرخدار زیر تاجپوشش درخت مادری حتی پـس
از حذف بذرخواران وجـود نـدارد .از ایـنرو بـرای حـل
مشکل تجدید حیات سرخدار ،پژوهش های متعددی در
خصوص زیست شناسی تجدید حیات سرخدار و بهویـژه
شناسایی عوامل محدودکنندة موفقیت استقرار نونهالها
همانند خورده شدن بذر توسط حیوانات وحشی ،چـرای
مفرط توسـط احشـام ،ایزولـه شـدن ژنتیکـی و رقابـت
1. Conspecifics
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درونگروهی صورت گرفته است ( ;Perrin et al., 2006

 .)Piovesan et al., 2009بــا توجــه بــه اینکــه گونــۀ
سرخدار جزء گونه های در معر خطر انقـرا اسـت،
کسب اطالعات کمّی مناسب در شرایط طبیعی بهمنظور
حفـ و گســترش ایــن گونــه کـامالً ضــروری بــه نظــر
میرسد .با توجه به اینکه آگاهی از الگوی مکانی تجدید
حیات در تودههای جنگلی میتواند به درک بهتر فرایند
پویایی توده کمک کند و همچنین بـا توجـه بـه نقـش
الگوی مکانی بهعنوان یک ابزار مدیریتی مهم در حف و
مدیریت توده های جنگلـی ،تحقیـق در زمینـۀ بررسـی
تجدید حیات و الگوی مکانی گونۀ سرخدار در ذخیرهگاه
افراتخته میتواند گامی مهم برای احیای این جنگـلهـا
باشد .از اطالعات حاصـل از ایـن تحقیـق مـیتـوان در
بومشناسی ،برنامههـای حفاظـت ،مـدیریت رویشـگاه و
ارزیابی زیستبوم بهره گرفـت کـه در نهایـت مـیتـوان
مدیریت و برنامهریـزی دقیـق و پایـداری را در منطقـه
اعمال کرد .همچنین مطالعۀ الگوی مکانی بهعنوان یکی
از م لفههای ساختار تودههای جنگلی ،برای بررسی روند
تحوالت تـوده ،برنامـهریـزی ،دخالـت هـای پرورشـی و
برنامهریزی عملیات اجرایی الزامی است.
مواد و روشها
منطقۀ پژوهش

پژوهش حاضر در ذخیرهگـاه سـرخدار افراتختـه در
مختصات جغرافیـایی " 96˚ 46' 48تـا "96˚ 46' 46
عر شمالی و " 54˚ 50' 22تـا " 54˚ 50' 11طـول
شــرقی انجــام گرفــت .ذخیــرهگــاه افراتختــه در 29
کیلومتری جنوب شرقی شهرستان علـیآبـاد کتـول در
اســتان گلســتان بــه مســاحت  952هکتــار قــرار دارد
(شکل  .)8محدودة ارتفاعی منطقه  8951تا  2111متر
از ســط دریاســت .متوســط بارنــدگی ســاالنه 951
میلــیمتــر و متوســط دمــای ســاالنه  81/9درجــۀ
سانتیگراد بـرآورد شـده و شـیب عمـومی منطقـه 05
درصد است کـه جهـت جغرافیـایی آن عمـدتاً شـرقی،
شمال شرقی و شمال غربی است.
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شکل  .8نقشۀ منطقۀ تحقیق

روش پژوهش

در تحقیــق حاضــر ،پــس از جنگــلگردشــی در
ذخیره گاه افراتخته ،تودة جنگلـی واجـد شـرایط (دارا
بودن درختان سـرخدار بـا ابعـاد مختلـف و همچنـین
وجـود تجدیــد حیــات ســرخدار) انتخــاب شــد و مــرز
منطقۀ تحقیق براساس عوار فیزیـوگرافی مشـخ
شد (در حدود  2هکتـار) .در انتخـاب منطقـۀ تحقیـق
سعی شد که حداقل آشفتگیهـا وجـود داشـته باشـد.
پس از تعیین محدودة منطقه ،مختصات اولین درخـت
8
با اسـتفاده از دسـتگاه موقعیـتیـاب جهـانی ()GPS
برداشت شد .بهدلیل اینکه در جنگل های شمال کشور
فاصلۀ درختان از یکدیگر زیاد نیست و دقت  GPSهم
در بهترین حالت حدود  5متر است ،موقعیـت مکـانی
همۀ درختان سرخدار با قطـر برابرسـینۀ بـیش از 2/5
سانتیمتر ( )Casals et al., 2015بـا اسـتفاده از روش
فاصله-آزیموت و به صورت آمـاربرداری صـددرصـد بـا

اســتفاده از دســتگاه 2TP360B 8ثبــت شــد .دســتگاه
 TP360Bابزاری جدید در اندازهگیری فاصله ،شـیب و
آزیمــوت اســت .در ایــن دســتگاه از آخــرین فنــاوری
قطبنمای الکترونیکی بهـره گرفتـه شـده کـه از یـک
الگوریتم اندازهگیری انحصاری بهمنظـور دسـتیابی بـه
بیشــترین صــحت ممکــن در انــدازهگیــری آزیمــوت
استفاده میکنـد .در ایـن تحقیـق ،بـهمنظـور بررسـی
الگوی مکانی تجدید حیات سـرخدار و تـأثیر درختـان
مادری بـر آن ،موقعیـت مکـانی نونهـال و نهـال هـای
سرخدار نیز ثبت شد.
روش تحلیل
بررسی همگنی توزیع درختان سرخدار و تجدید
حیات آنها

به منظور جلوگیری از بروز خطا در تحلیـل الگـوی
مکانی ،بررسی همگنی پـراکنش درختـان سـرخدار و
1. Global Positioning System
2. TruePulse 360 B Rangefinder
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تجدید حیات آنها در محدودة تحقیق ضـروری اسـت.
در پژوهش حاضر برازش توزیع آماری پواسون همگـن
بر توزیع مکانی درختان سرخدار و تجدید حیات آنهـا
انجام گرفـت .معنـیداری اخـتالف ایـن دو توزیـع در
ســـط اطمینـــان  95درصـــد از طریـــق آزمـــون
نیکویی برازش کولمـوگروف-اسـمیرنوف ارزیـابی شـد
(.)Gelfand et al., 2010
آمارۀ O-ring

محققان ،روش های آمـاری متعـددی را بـه منظـور
کمّ ـی کــردن الگوهــای نقطــهای پیشــنهاد و بررس ـی
کردهاند که از جمله میتوان به تابع توزیع نزدیکترین
همســایه K ،ریپلــی ،O-ring ،همبســتگی زوجــی و
همبستگی نشاندار اشـاره داشـت .بـهمنظـور تحلیـل
الگوی مکانی و اثر متقابل درون گونه ای ،تـابع O-ring
در منابع مختلف بسیار توصیه شده اسـت .تـابع )O(r
براساس متوسط تعداد درختان قرارگرفته روی حلقهها
با شعاع  rاز نقاط مرکزی (درختان) داخل پالت هدف
عمل میکند .جایگزینی حلقهها در ) O(rبهجای دوایر
در ) ،L(rاین تـابع را در معرفـی الگـو در فاصـلههـای
مختلف از درختان قدرتمند میکند ،درحالی کـه تـابع
) L(rدر این کار ناتوان است و بیشتر ماهیـت تجمعـی
دارد .استفاده از تابع ) O(rبه ) K(rو ) L(rترجی داده
میشود (.)Wiegand & Moloney, 2004
از تــابع  O-ringتــکمتغیــره بــرای نشــان دادن
وضعیت پراکنش گونـۀ سـرخدار (تصـادفی ،کپـهای و
منظم) و از حالت دومتغیرة آن برای تحلیـل وضـعیت
رقابتی و نحوة اجتماعپذیری درختان بـالغ سـرخدار و
تجدید حیات سرخدار استفاده شد .اجتمـاع پـذیری را
میتوان به سه دسـته اثـر متقابـل یـا اجتمـاعپـذیری
مثبت (جذب ،)1منفی (دفع )2و مستقل تقسـیم کـرد.
در حالت جذب دو گونۀ گیاهی یا افراد یـک گونـه بـا
ابعاد متفاوت (چه از نظر قطر و چـه ارتفـاع) در کنـار
1. Attraction
2. Repulsion
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یکدیگر رشد کرده و یکدیگر را تحمل میکنند ،امـا در
حالت دفـع ،ایـن دو گـروه قـادر بـه تحمـل یکـدیگر
نیستند و تـا فاصـلۀ مشخصـی از هـم دور مـیشـوند.
سادهترین فر صفر که بهطور گستردهای در تحلیـل
الگوی مکانی تکمتغیره کاربرد دارد ،الگـوی تصـادفی
کامل است .برای تحلیل های دومتغیره از فـر صـفر
مستقل بـودن دو گـروه نسـبت بـه یکـدیگر اسـتفاده
میشود .برای آزمـون فـر صـفر و بررسـی اخـتالف
معنـیداری نتـایج حاصـل از تـابع  ،O-ringاز آزمـون
مونتکارلو استفاده شد .برای بررسی صـحت نتـایج در
سط  5درصد ،این محاسـبات بـا اسـتفاده از آزمـون
مونتکارلو  899بار تکرار شـد و پنجمـین حـد بـاال و
همچنین پنجمین حد پایین تکرارها به عنوان محدودة
بدون اختالف معنـیدار بـا توزیـع تصـادفی در قطعـه
نمونه های آماربرداریشده انتخاب شد .اگر مقدار تـابع
خارج از محدودة مونتکارلو باشد معنیداری نتیجه در
سط  1/15به لحاظ آماری تأیید میشود و اگر مقدار
تابع در داخل محدودة مونـتکـارلو باشـد ،بـه لحـاظ
آمــاری بــا حالــت تصــادفی در ســط  1/15معن ـیدار
نیست .همۀ محاسبات مربوط به تعیـین مقـادیر تـابع
تکمتغیـره و دومتغیـرة  O-ringدر تحقیـق حاضـر و
حدود مونـت کـارلو بـا  899بـار شـبیه سـازی توسـط
نرمافزار  Programitaنسخه  2184انجام گرفت.
تصــحی اثــر حاشــیهای در آمــارة  O-ringبــرای
دســتیابی بــه نتــایج نااریــب در تحلیــل الگــوی مکــانی
درختان حائز اهمیت است .برای تصحی اثر حاشـیه ای
در این تابع روش های مختلفی ارائه شده است که شکل
قطعه نمونه تـأثیر زیـادی در انتخـاب آنهـا دارد .بـرای
قطعهنمونههای مربعی یا مستطیلی که بیشترین کـاربرد
را در بررسی الگوی مکانی درختان در جنگل دارند ،سه
روش اصــلی وجــود دارد :نــواری ،مــارپیچی و وزنــی
( .)Erfanifard et al., 2017با توجـه بـه اینکـه شـکل
قطعۀ بررسیشـده نـامنظم بـوده اسـت ،روش تصـحی
حاشـیۀ ""Plants are not allowed to fall outside
بــهطــور خودکــار در نــرمافــزار  Programitaفعــال

اثر متقابل درختان بالغ سرخدار و...

801

مـــیشـــود و گزینـــههـــای دیگـــر منطقـــی نیســـتند
(.)Akhavan et al., 2016; Wiegand, 2006
نتایج
در مجموع  480درخـت سـرخدار در قطعـه نمونـۀ
مدنظر ،اندازه گیری شد و حـداقل ،حـداکثر و میـانگین

قطر برابرسینۀ درختـان سـرخدار بـهترتیـب  824 ،6و
 91/4ســانتیمتــر و ضــریب تغییــرات قطــر درختــان
سرخدار  1/52به دست آمد .همچنین  59تجدید حیات
سرخدار با منشأ دانهزاد در منطقـۀ تحقیـق ثبـت شـد.
نقشۀ موقعیت مکانی درختان سرخدار به همراه تجدیـد
حیات سرخدار در شکل  2نشان داده شده است.

شکل  -2نقشۀ پراکنش درختان سرخدار و وضعیت تجدید حیات آن در منطقۀ تحقیق

نتایج آزمون نیکویی برازش کولموگروف -اسـمیرنوف
بهمنظور بررسی همگنی پراکنش نشان داد کـه درختـان
سرخدار و تجدید حیـات آنهـا در قطعـه نمونـه از توزیـع
پواسون نـاهمگن ( )D=0.163, P value < 0.05پیـروی
میکند (شکل  ،)9بنابراین بـرای تحلیـلهـای مکـانی
شکل ناهمگن تابع  O-ringاستفاده شـد .در شـکل ،4
الگوی مکانی درختان سرخدار در قطعۀ تحت مطالعـه
با استفاده از تابع  O-ringنشان داده شده اسـت .قـرار
گــرفتن تــابع  O-ringدر همــۀ فواصــل بــین حــدود
مونت کارلو (خطـوط ممتـد) ،بیـانگر الگـوی تصـادفی
درخــت ســرخدار در منطقــه اســت .الگــوی پ ـراکنش
تجدید حیات سرخدار نیز در شکل  4ارائه شده اسـت.
نتایج نشان میدهد که در منطقه ،تـابع  O-ringبـرای

تجدید حیات سرخدار در فواصل کـم (حـدود  5متـر)
باالی حدود مونتکارلو (خطوط ممتد) قرار مـیگیـرد
که نمایانگر الگوی کپهای اسـت و بعـد از ایـن فاصـله،
تابع  ،O-ringبین حدود مونت کـارلو (خطـوط ممتـد)
قرار دارد کـه نشـان مـیدهـد الگـوی تجدیـد حیـات
سرخدار بعد از این فاصله بهصورت تصادفی اسـت .اثـر
متقابل میان درختان سرخدار و تجدید حیات آنهـا در
شکل  5نشان داده شده اسـت .پـایین تـر بـودن تـابع
 O-ringاز حدود مونت کارلو (خطوط ممتـد) در همـۀ
فواصل ،بیانگر آن است که درختـان سـرخدار تجدیـد
حیات سرخدار را دفع کرده است؛ بهعبارت دیگر بـین
درختان سرخدار و تجدید حیات آنها اثر متقابل از نوع
دفع وجود دارد.
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شکل  -9نمودار آزمون نیکویی برازش کولموگروف -اسمیرنوف بهمنظور بررسی همگنی پراکنش

شکل  -4نمودار تابع  O-ringتکمتغیرة درختان سرخدار (الف) ،نمودار تابع  O-ringتکمتغیرة تجدید حیات سرخدار (ب)
حدود مونتکارلو در شکل با خطوط ممتد و الگوی پراکنش با نوار خطچین نشان داده شده است

شکل  -5ارتباط متقابل درختان سرخدار با نونهالهای این گونه با بهرهگیری از تابع دومتغیره O-ring

حدود مونتکارلو در شکل با خطوط ممتد و ارتباط متقابل با نوار خطچین نشان داده شده است
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بحث
الگوی مکانی یک ویژگی مهم سـاختاری جمعیـت
است که شکلگیـری آن نتیجـۀ بـرهمکـنش متقابـل
درختــان و جوامــع گیــاهی اســت .شــناخت نحــوة
برهمکنش گیاهان در پوشش گیاهی طبیعی بـه درک
عمیقتر بومشناسی فردی و گروهی آنها مـیانجامـد و
این شناخت ،امکان مدیریت م ثرتر جامعه های گیاهی
را ممکن میسازد ) .(Gray & He, 2009بـهکـارگیری
تابع تکمتغیرة  O-ringبیانگر الگوی تصادفی درخـت
سرخدار در منطقۀ تحقیق بوده اسـت .یکـی از دالیـل
احتمالی ایجاد الگوی تصادفی درختان سرخدار ،نحـوة
پراکندگی بذور است .گونـۀ سـرخدار بـذور بـهنسـبت
سنگینی دارد که باد تأثیری در انتقال آنها ندارد ،ولـی
جانوران عامل اصلی انتقال بـذور ایـن گونـه بـه نقـاط
مختلف هستند و سبب ایجاد الگوی تصادفی میشوند.
در تحقیق ) Forget et al. (1999در گویانای فرانسـه،
نتیجه گرفته شد که پراکندگی بـذور توسـط جـانوران
سبب ایجاد الگوی تصـادفی مـیشـود .یکـی دیگـر از
دالیل احتمالی ایجاد پراکنش تصادفی پایـههـای بـالغ
سرخدار در منطقه ،رسیدن به مرحلۀ بلوغ و بینیـازی
به پایه های مادری است .درختان بر سر منابع فقط بـا
افراد محیط اطراف خود رقابت میکنند .افزایش رشـد
و بزرگ شدن ابعاد و رقابت درختان با پایههای مجـاور
بر سر منابع ،سبب اسـتقرار پایـه هـا براسـاس الگـوی
تصادفی میشود .در اسپانیا )Camarero et al. (2000
به این نتیجه رسیدند که الگوی پراکنش درختان بالغ،
تصادفی است.
در خصــوص تحلیــل وضــعیت رقــابتی ســرخدار و
تجدید حیات آن ،نتایج تحقیق حاضـر نشـان داد کـه
تــأثیر منفــی مشخصـی از نزدیکــی درختــان بــالغ بــر
نونهالها و نهالهای سرخدار وجود دارد کـه بـا نتـایج
تحقیق ) Devaney et al. (2014در خصـوص الگـوی
مکــانی تجدیــد حیــات ســرخدار تطــابق دارد .تــراکم
درختان مادری در جنگل میتواند تعیینکنندة الگـوی
مکانی و تراکم تجدید حیات هـمگونـههـا باشـد .ایـن
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س ال که تا چه حد اثرهـای همسـایگی درونگونـهای
منفی در تودههای سـرخدار وجـود دارد پـیش از ایـن
مطــر شــده اســت ).(Piovesan et al., 2009
) Dovciak. (2002روند مشابهی را در الگـوی مکـانی
تجدید حیات گزارش داد که در آن تراکم زیاد نونهـال
با حضور درختان بالغ همراه بود ،ولـی تـأثیر مسـتقیم
آن توسط درختان مادری ،سبب کاهش تعداد نونهـال
شـــد .در مطالعـــهای در جنگـــل راش -ســـرخدار،
) Piovesan et al. (2009گزارش دادند کـه بـا وجـود
تــراکم کــم درختــان بــالغ کــه تجدیــد حیــات را در
مقیاس های محلی ( 81متر) تسهیل مـیکنـد ،تـراکم
زیاد افراد بالغ بر تجدید حیات تأثیر منفی مـیگـذارد.
در مطالعۀ حاضر تجدیـد حیـات سـرخدار و درختـان
مادری برهمکنش منفی داشـتند .دالیـل متعـددی در
خصوص نبود تجدید حیات سرخدار در زیر تاجپوشش
هـــمگونـــههـــا ارائـــهشـــده اســـت .بـــرای مثـــال
) Rodwell. (1991بیان میکند که سایهانـدازی زیـاد
در طول سال توسط سـرخدارهای بـالغ بـا نبـود تجدیـد
حیات در این رویشگاههـا مـرتبط بـوده اسـت .سـرخدار
درختی است سایه پسند که به محیط سایه مقاوم اسـت و
میتواند فعالیتهای فیزیولوژیک خود را با وجـود مقـادیر
اندک نور ادامه دهد .این گونـه در سـنین جـوانی از نـور
گریزان است ،اما از نورپخش بهخوبی استفاده میکند .بـه
همین دلیل اشکوب زیرین جنگل های بسـیار مرطـوب و
مه گرفته را در اروپا تشـکیل مـی دهـد .برپایـۀ تحقیقـات
اخیر نیز سرخدار قادر به تجدید حیات زیر تاجپوشش باز
است ،اما شرایط روشنه ممکن اسـت در تسـهیل تجدیـد
حیات موفق در زیر تاجپوشش متراکم خـود مهـم باشـد
( .)Devaney et al., 2014بهطـور مشـابه ،سـایۀ دیگـر
گونههای سایهانداز 8نظیر راش نیـز ممکـن اسـت سـبب
کــاهش تولیــد میــوه در ســرخدار شــود .ســازوکارهای
اتوتوکســی 2در جمعیــتهــای ســرخدار نیــز در مقــاالت
مطــر شــده اســت ).(Svennin & Magard, 1999
1. Shade-causing species
2. autotoxicity
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یافتههـای ) Da silva et al. (2015در چنـدین گونـۀ
درختی نشان داد که سرخدار تأثیر بسیار قـوی منفـی
بر تجدید حیات خود و گونههای دیگر دارد که بهدلیل
ســــمی بــــودن تاکســــول آن اســــت .پــــژوهش
) Boratynski & Lszkulo. (2006نشـــان داد کـــه
دگرآسیبی درختان مادری سرخدار می تواند بر تـراکم
نونهال ها در زیر تاج همگونـه هـا تـأثیر منفـی داشـته
باشــد .بــا توجــه بــه اینکــه ســرخدار گســترهای از
متابولیت های ثانویه از جمله توکسید را تولید میکند،
انتشار مواد شیمیایی سـمی توسـط سـرخدار عجیـب
نخواهد بود.
مشاهدات میدانی در ذخیرهگاه افراتخته نشان داد که
بیشتر تجدید حیات ثبتشـده در محـلهـایی بـوده کـه
تراکم گونۀ خاس ) (Ilex aquifoliumبیشتر بـوده اسـت.
ارتباط بین موفقیت اسـتقرار سـرخدار و حضـور پوشـش
گیاهی درختچهای قبالً در مقاالت برجسـته شـده اسـت
( .)Farris & Filigheddu, 2008; Smith, 1980در
تحقیق ) Devaney et al. (2014نیز ارتباطی مثبت بـین
تراکم تجدید حیات طبیعی سرخدار و فراوانی درختچهها
مشــاهده شــده اســتFarris & Filigheddu (2008) .
دریافتند که نونهال هـای سـرخدار عمـدتاً در زیـر تـاج
سرخدارهای ماده و درختچۀ خاس تمرکز یافتـه بودنـد.
) Smith (1980نیز اشاره میکنـد کـه وجـود پوشـش
گیاهی درختچه ای برای تضمین استقرار تجدید حیـات
سرخدار و رویـش گروهـی پـس از آن ضـروری اسـت.
توسعۀ درختزارهای غلبـهیافتـه بـا سـرخدار در جزایـر
بریتانیا ،با حضور گونههای درختچـهای از قبیـل ولیـک
قرمــز ( )Crataegus monogynaهمــراه بــوده اســت
) .(Rodwell., 1991اولــین تحقیــق جــامع در بــارة
تشـکیل درختزارهــای ســرخدار Watt (1926) ،اغلــب
باقیماندة خشکهدارهای پیرو ()Juniperus communis
را در پای درختـان سـرخدار ثبـت کـرد .درختچـههـای
دارای میوة گوشتی ممکن اسـت بـه عنـوان هسـته هـای
تجدید حیات یا کانونهای اسـتقرار عمـل کننـد .تـراکم
زیاد شاخههای افقی برای نشستن پرنـدگان در برخـی از
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درختچهها ،میتواند سبب افـزایش نشسـت بـذر توسـط
پرندگان شود .درختچههای پرستار میتوانند نونهالهـای
ســرخدار را از علفخــواران محافظــت کننــد .همچنــین
درختچهها ممکن است شرایط سایۀ مورد نیاز برای رشـد
برخی از نونهالهای سوزنیبرگ همانند سرخدار را فراهم
آورند ).(Farris & Filigheddu., 2008
نسبت جنسیت )SR( 8که به عنوان نسبت پایه های
نر به پایه های ماده تعریف می شود ،یکی از ویژگیهای
اکولوژیک مهم در گیاهان دوپایه نظیر گونـۀ سـرخدار
است .هرچند بهدلیل پدیدة انتخـاب طبیعـی ،نسـبت
یک بهیـک بـین دو جـنس در شـرایط تکـاملی ثابـت
میماند ،در شـرایطی امکـان انحـراف نسـبت بـین دو
جنس به نفع هر یک از آنهـا وجـود دارد .مـرگومیـر
پایه ها در شرایط تنش زا ،مـرگ وابسـته بـه جنسـیت
تحت اثر گیاهخواران و برتری یک جنس در گونههـای
دوپایه از جمله سازوکارهای ایجـاد انحـراف در نسـبت
بین افراد دو جنس در یک جمعیت بیـان شـده اسـت
).(Ramazannejad Ghadi et al., 2009
نسبت جنسیت بهشدت بر موفقیـت تولیـد مثـل و
وضعیت بقای گونههای دوپایه تأثیر میگذارد .بـهطـور
کلی پایۀ مادة گیاهان دوپایه ،هزینۀ بیشتری را صـرف
تولیدمثل میکند ،در صورتی که در پایه های نر ،منابع
بیشتری به رشد رویشی تخصـی داده مـیشـود و از
اینرو این پایهها بردبارترند .گاهی پایههای ماده بـیش
از دهبرابر پایۀ نر برای تولیدمثل هزینه میکننـد و بـه
همین دلیل توان فتوسنتزی و رشد آنها در سـال بعـد
کاهش مییابـد .الگـوی مکـانی پایـههـای نـر و مـاده
بهخصوص برای موفقیت تولیـد مثـل مهـم اسـت کـه
اغلب تحت تأثیر ناهمگنی محیطی قرار مـیگیـرد .در
محــیطهــای ســخت بــا منــابع محــدود ،تفــاوتهــای
9
خردزیستگاهی ،2علـت تفکیـک مکـانی جنسـیت هـا
( )SSSاســت .فرضــیۀ بنیــادی  SSSایــن اســت کــه

1. Sex Ratio
2. Microhabitat
3. Spatial segregation of the sexes
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پایه های ماده از پایه های نر برای تولید مثل بـه منـابع
بیشتری نیاز دارند؛ از اینرو انتظـار مـیرود پایـههـای
ماده بیشتر در خردزیستگاههایی با منابع زیـاد حضـور
یابند که خود سبب الگوی تجمعی میشـود .از طـرف
دیگر ،پایههای نر بیشتر در خردزیستگاههایی با منـابع
کم حضور دارند ( .)Garbarino et al., 2015از ایـنرو
پیشنهاد میشود در تحقیقات آینده ،نسـبت جنسـیت
پایههای سرخدار و الگوی مکانی هر یک از آنها بررسی
شود.
آگاهی از ساختار مکانی گونهها به مـدیران جنگـل
در تصمیم گیری و مدیریت پایدار جنگـل در عملیـات
پرورش ـی ،جنگــلکــاری و نشــانهگــذاری نی ـز کمــک
میکند ،بهطوری که بـا مشـاهدة الگوهـای سـاختاری
موجـــود در طبیعـــت ،جنگـــلشـــناس شـــناختی از
ویژگیهای اکولـوژیکی گونـه هـای مختلـف بـهدسـت
می آورد و با استفاده از عملیات نشانهگذاری مـیتوانـد
به تنظیم موقعیت مکانی درختـان بپـردازد .همچنـین
بهمنظور جنگلکاری با گونههای مختلـف مـیتـوان از
ساختار طبیعی الگوبرداری کـرد .بـا توجـه بـه رقابـت
منفی بین درختان بالغ سرخدار و تجدید حیـات آنهـا
که در این تحقیق گزارش شده است ،از ترویج تجدیـد
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حیات چه بهصورت طبیعی و چه بهصـورت کمکـی در
زیر تاج همگونه باید اجتناب ورزید .براساس مشاهدات
میدانی ،تجدید حیات به طور مستقیم در زیر درختـان
سرخدار بالغ ،بسـیار کـم بـود ،امـا تجدیـد حیـات در
نواحی مجاور درختان سرخدار دارای بیشـترین مقـدار
بود که نشان میدهد افزایش فاصلۀ پراکنش از درخت
بالغ سرخدار ،احتمال استقرار را به حداکثر میرسـاند.
نواحی خـارج از تـاجپوشـش (سـایه) گونـههـای بـالغ
سرخدار به احتمال زیاد نمایانگر مکان های بهینه برای
تجدید حیات هستند و در صـورت امکـان ،بایـد بـرای
این منظور مدیریت شوند .مشـاهدات میـدانی تجدیـد
حیات سرخدار را در حضور درختچههایی نظیر خـاس
نشان داد ،از این رو میتـوان بیـان داشـت کـه تـراکم
تجدید حیات سرخدار با پوشـش درختچـه ،بـهعنـوان
تســهیلکننــده در ارتبــاط اســت .ایجــاد پوشــش
درختچهای در خارج از تاجپوشش و سایۀ جمعیتهای
سرخدار به صورت مدیریت شده ،ممکن اسـت اسـتقرار
گونــۀ ســرخدار را از طریــق افــزایش دسترســی بــه
میکروسایتهای مناسب افزایش دهـد و همچنـین بـه
حفاظت نونهال ها و نهال های سـرخدار در برابـر چـرا
کمک کند.
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Abstract
Understanding the underlying mechanisms for tree species regeneration, as well as the positive and
negative interaction between tree species and regeneration can improve the effectiveness of forest
management and restoration activities. English yew, as one of the rare and valuable native species in
Hyrcanian forests, Iran, has declined over the past several decades for many reasons such as lack of
regeneration in existing populations. This research aims at studying the spatial pattern of English yew
regeneration and its interaction with adult trees. For this purpose, the location of all English yew trees
and its regeneration was recorded using TP360 device and distance-azimuth method in the Afratakhteh
Forest Reserve, Golestan province. Totally, 417 English yew trees and 59 regenerations were recorded
in the research area. The minimum and maximum diameter of the English yew trees was 6 and 124
cm, respectively. The results of the univariate analysis O-ring function showed that the spatial pattern
of English yew trees is completely random and spatial pattern of regeneration were clustered in < 5 m,
and then it is random. The results of the bivariate O-ring function showed that there is strong
competition and negative interaction between the yew tree and its regeneration. It seems the density of
the mother trees in the forest and a large shadow over the length of the year by yew trees is linked
directly to the absence of regeneration in this forest reserve. Also allelopathic influence of parent yew
trees could negatively impact on seedling density beneath a conspecific canopy. The areas out of
existing English yew canopies are most likely to represent optimal sites for regeneration. Therefore, in
order to protect the existing English yew stands, management activities on regeneration should focus
on these areas.
Keywords: competition, O-ring, regeneration, spatial pattern, Taxus baccata.
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