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 تجدید حیات آن و   (.Taxus Baccata L)اثر متقابل درختان بالغ سرخدار

 استان گلستانافراتختۀ  گاه رهیذخدر 
 

 2زاده لیاسماعامید  و *2، سید جلیل علوی1عارف حسابی

 

 مازندران، نورمنابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدة ل، ارشد مدیریت جنگل، گروه علوم و مهندسی جنگ یکارشناسدانشجوی 8
 نور، مازندران، دانشگاه تربیت مدرس، منابع طبیعیدانشکدة استادیار گروه علوم و مهندسی جنگل،  2

 (6/9/8990، تاریخ پذیرش: 5/5/8990)تاریخ دریافت: 

 چکیده
درختی و تجدید حیات  های گونهبین  یمنفمتقابل مثبت و  اثرو همچنین  یدرخت های حیات گونه تجدید برای زیربنایی سازوکارهای درک

که به  استهیرکانی  یها جنگلبومی  یها گونهاز  سرخدار ۀگون .بخشد بهبود را احیایی های فعالیت و جنگل مدیریت اثربخشی تواند می

و  بالغ سرخدار درختان ای گونه درونروابط  بررسی هدف با حاضر ژوهشپ. رفته است زوال به روتجدید حیات  نبود جمله ازدالیل متعدد 

هکتار انتخاب  2حدود به مساحت  یا عرصه ،گردشی جنگلپس از انجام گرفت.  گلستاناستان  در افراتخته گاه رهیذخر د آنهاتجدید حیات 

 در ثبت شد. TP360Bدستگاه تفاده از با اس آزیموت-روش فاصلهبه  آنهادر درختان و تجدید حیات سرخدار همۀ  یمکـان ـتیموقعو شد 

 824و  6ترتیب  حداقل و حداکثر قطر درختان سرخدار به. شدثبت تحقیق  ۀتجدید حیات در منطق 59و  درخت سرخدار 480 مجموع

 تجدید حیاتتصادفی و الگوی پراکنش  کامالًنشان داد که الگوی پراکنش درختان سرخدار  O-ring ةمتغیر تکنتایج تابع  بود. متر یسانت

نیز نشان داد که رقابت شدید و برهمکنش منفی )دفع(  O-ringدومتغیرة تصادفی است. نتایج تابع  آن از بعدو  یا کپهمتری  5فاصلۀ تا  نیز

زیاد در طول سال  یانداز هیساو در جنگل  بالغتراکم درختان  رسد میبه نظر بین درخت بالغ سرخدار و تجدید حیات آن وجود دارد. 

تواند بر  درختان مادری سرخدار می آللوپاتیارتباط مستقیم دارد. همچنین  گاه رهیذختجدید حیات در این  نبودوسط سرخدارهای بالغ با ت

سرخدار به احتمال زیاد گونۀ درختان بالغ سایۀ خارج نواحی . منفی داشته باشد تأثیر مادری درختاندر زیر تاج  ها نونهالو  ها نهالتراکم 

 تجدید حیاتمدیریتی روی  یها تیفعالموجود سرخدار،  یها تودهبرای حفاظت  رو ینا از است. تجدید حیاتهای بهینه برای  نگر مکاننمایا

 تمرکز یابد.این نواحی باید در 

 .سرخدار رقابت، ،تجدید حیات، O-ring ةآمار الگوی مکانی، کلیدی: یها واژه

 

  مقدمه

در  هـــا پدیـــده تـــرین مهـــماز  تجدیـــد حیـــات

عوامـل توسـعه و  ترین مهمو از  جنگلی های بوم زیست

 ۀاحیـا و توسـع واقع در .رود میشـمار  بـه آنها یداریپا

آن بستگی داشته و در صورت  تجدید حیاتجنگل به 

، تولید مستمر جنگـل محقــق  تجدید حیاتاسـتمرار 

 از یآگـاه  .(Hamann & Wang, 2006) شد خواهـد

 از کیـ هر در یزادآور یها لکه ختارسا و پراکنش نحوة

 و هـا  گونـه  بیترک و میتنظ یبرا یزیر برنامه یواحدها

 یادیز تیاهم از یعیطب طیشرا سمت به ها توده تیهدا
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اهمیــت (. Karami et al., 2012) اســت برخــوردار

در پویــایی جمعیــت  تجدیــد حیــاتالگوهــای مکــانی 

 Devaney et al. (2014) تحقیـق های درختی در  گونه

 یها گونه تجدید حیاتالگوهای . است شده دادهنشان 

 ۀمنطقـ در  هـا  گونهانعکاسی از توزیع  تواند یمدرختی 

درختـان مـادری    تـراکم  کـه  یطـور  بـه  ،باشد تحقیق

، الگـوی  شـگاه رویمشخصـات   ۀواسـط  بـه ممکن اسـت  

 را در منطقه تعیین کنـد  تجدید حیاتمکانی و تراکم 

(Tiscar-Oliver, 2015) . ــته ــراکم  ازگذش ــد ت تجدی

ساختار جنگـل   نیز در تعیین آنها، توزیع مکانی حیات

درختـان تحـت    تجدید حیات. توزیع مکانی دتأثیر دار

قـرار   آنهاالگوهای استقرار  جمله ازعوامل زیادی  تأثیر

راکنش مکـانی  . پـ (Darabi et al., 2017) ردیـ گ یمـ 

، استعوامل متعدد  تأثیردرختان، تحت  تجدید حیات

ــا  ــباام ــط  غل ــازوکارهایتوس ــذر و در  س ــراکنش ب پ

زنـی   مناسـب بـرای جوانـه    یها ردبومخُدسترس بودن 

شود. شناسـایی عوامـل مـ ثر بـر الگوهـای       کنترل می

طراحی و اجرای  منظور بهطبیعی  تجدید حیاتمکانی 

هـای   حفاظت و مدیریت گونه یراهبردها زیآم تیموفق

 جنگلــی ضــروری اســت یهــا شــگاهیرویــا  درختــی و

(Devaney et al., 2014). مقـدار  است کـه  شده ثابت 

یافتـه بـا افـزایش فاصـله از درختـان       بذرهای پراکنش

ـ ا بـا  .یابـد  مادری کـاهش مـی   در بسـیاری از   حـال  نی

مثبت بین استقرار نونهـال   ای های درختی، رابطه گونه

در برخی موارد،  و و فاصله از درخت مادری وجود دارد

ورت بـا گیاهـان مـادری    در مجـا  تجدید حیـات تراکم 

درختـان  . (Wada & Ribbens, 1997) دیاب کاهش می

زنی و رشد درختان جـوان را   مادری ممکن است جوانه

و با تغییر خصوصیات  کنندجلوگیری   آن تحریک یا از

مـواد   ،اه همانند نـور، ترکیـب پوشـش گیـاهی    رویشگ

ــرای   ــه آب، شــرایط را ب مغــذی خــاک و دسترســی ب

 .(Nagashima, 1999) یر دهنداستقرار بعدی تغی

مـرتبط بـا ترکیـب     یشناسـ  بـوم یندهای اشناخت فر

پوشــش گیــاهی مثــل رقابــت و تعیــین الگــوی مکــانی  

 یاهیـ گ یشناسـ  بـوم مهـم در   یگیاهی موضوع یها گونه

 هـای  . الگـوی مکـانی یکـی از شـاخ     شود یممحسوب 

شاخ  برای تشـری    ترین مهمو  ها تیجمعی اساسی کمّ

 بـا  .(Safari et al., 2010) نگلـی اسـت  ج ةتـود سـاختار  

 تنهـا  نـه سـاختار جنگـل    تحلیـل  و تجزیهدر ، این وجود

، ضـروری اسـت   یکلـ  صورت به یمکان یالگوها یبررس

 هـم  باها و افرادی که  متقابل گونه اثرهای یبررسبلکه 

مــع جوا یســازماندهدرک کامــل  یبــراحضــور دارنــد 

بـا   یشناس بوم یندهایافر نیبو دانستن ارتباط  یاهیگ

شـناخت ســاختار  . دارد تیـ اهم زیــن یمکـان  یالگوهـا 

ی بـرای شناسـایی متغیرهـای    یراهنمـا  درختانمکانی 

با این ساختار دارنـد   یا ژهیوکه ارتباط است اکولوژیک 

تجدیـد  الگـوی مناسـب در اسـتقرار     برای ییگشا راهو 

 ،یشناسـ  جنگل یزیر برنامهدر  .روند شمار می به حیات

در  تجدیـد حیـات  پـراکنش و سـاختار    ةآگاهی از نحو

بهتـر   درکسمت شـرایط طبیعـی و    به ها تودههدایت 

اهمیت فراوانی دارد. با توجه  یندهای طبیعی جنگلافر

ــه  ــهب ــتقرار  اینک ــافتن اس ــاتنی ــد حی ــاملی  تجدی ع

 ةکننـد  نیـی تعجنگل و  یاحیا فرایندمحدودکننده در 

 اساسی تأثیری، مکانی اجتماعات گیاهی استپراکنش 

 جنگـل  ةنـد یآ هـای  تودهدر پراکنش مکانی و ساختار 

 .(Darabi et al., 2017) دارد

نادر  ،بومی یها گونهاز  (Taxus Baccata) سرخدار

ایـن   هرچنـد شمال ایران است.  یها جنگلو ارزشمند 

ــیع  ــراکنش وس ــه دارای پ ــاندر  یگون ــا جه  ی)آمریک

، اروپا، مدیترانـه، غـرب آسـیا، شـمال آفریقـا و      یشمال

 زوال بـه  روگذشـته   ۀدهچند ال ایران( است، طی شم

نظر قـانونی   سرخدار از ۀگوندر حال حاضر  .است رفته

شود و در چنـدین   در بسیاری از کشورها محافظت می

. (Myking et al., 2009) کتاب قرمز ملی موجود است

بـدون شـک از عوامـل اصـلی      یکسرهقطع  که  درحالی

در نیــز  افتننیــ تجدیــد حیــات، اســتزوال ســرخدار 

  تاســــ شــــده ذکــــرهــــای موجــــود  جمعیــــت

(Svennin & Magard, 1999.)   قنبــری شــرفه و

ــرخدار در   ــان سـ ــی روی درختـ ــاران در تحقیقـ همکـ

ارسباران به این نتیجه رسیدند که در هکتار  یها جنگل
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 آنهـا بیشـتر  کـه  نهال سرخدار وجـود دارد   521حدود 

از  تـر  کوتـاه  یهـا  نهالاین نسبت در  .دارند زاد دانه منشأ

ارتفـاعی اسـت.    یهـا  ردهبیشتر از سـایر   متر یسانت 91

 دابی خوبی برخوردارنـد امت و شاز سال ها نهالهمچنین 

(Ghanbari Sharafeh et al., 2010) .ــ  ۀمطالعـ

Devaney et al. (2014) بالغ افراد تراکم که داد نشان 

 ۀرابطـ  سـرخدار  جـوان  هـای  پایـه  استقرار با 1گونه هم

 منفــــی ۀرابطــــ ایـــن،  بــــر عــــالوه د.دار منفـــی 

 تـراکم  و هـا  گونـه  هم پوشش تاج درصد بین قدرتمندی

 هـا  نهـال  و ها نونهال اینکه با بود. مشهود حیات تجدید

 بودنـد،  کمیاب گونه هم درختان زیر در مستقیم طور به

 کـه  بود مقدار بیشترین مجاور نواحی در حیات تجدید

 استقرار مالاحت ،متوسط پراکنش ۀفاصل دهد می نشان

نیـز   Piovesan et al. (2009) اسـت.  کـرده  حداکثر را

، بـر  سـرخدار  لغبـا  هـای  پایـه زیـاد   تراکمدریافتند که 

ــتقرار   ــت اس ــأث آنموفقی ــ ریت ــان و  دارد. یمنف گالبی

به این نتیجه ی گزو ها جنگلدر  یدر پژوهشهمکاران 

 ،گذشـته های  سالرسیدند که ضعف تجدید حیات در 

جوان سرخدار و همسال شدن  یها هیپاموجب کاهش 

. در (Golabian et al., 2016) تشده اس ها جنگلاین 

 تجدیـد حیـات  داد که  گزارش Watt (1926) تحقیقی

و در عـو  بـه   است سرخدار در زیر تاج خود، ضعیف 

نتـایج   .اسـت  بـرده  پنـاه جنگل  ۀمناطق اطراف حاشی

در جنگـل  که نشان داد  Perrin et al. (2006)تحقیق 

Reenadina  سـرخدار در جنـوب غـرب    وسیع )جنگل

تا چهـار میلیـون بـذر سـرخدار روی      سال هر ایرلند(،

تجدیـد  ، مقـدار زیـادی  چنین  وجود باریزد.  زمین می

حتی پـس   مادریدرخت پوشش  تاجزیر  سرخدار حیات

بـرای حـل    رو ایـن  از .وجـود نـدارد   بذرخواراناز حذف 

در تعددی م های پژوهشسرخدار،  تجدید حیاتمشکل 

 ژهیـ و بهسرخدار و  تجدید حیات یشناس ستیز خصوص

 ها نونهالموفقیت استقرار  کنندة محدود شناسایی عوامل

، چـرای  توسط حیوانات وحشی بذر خورده شدننند هما

، ایزولـه شـدن ژنتیکـی و رقابـت     احشـام مفرط توسـط  
 
 

1. Conspecifics 

 ;Perrin et al., 2006) تگرفته اسصورت  گروهی درون

Piovesan et al., 2009).  گونــۀ بــا توجــه بــه اینکــه

، اسـت  خطر انقـرا  در معر   یها گونهسرخدار جزء 

 منظور به ی مناسب در شرایط طبیعیاطالعات کمّکسب 

بــه نظــر  یضــرور کـامالً حفـ  و گســترش ایــن گونــه  

تجدید ز الگوی مکانی آگاهی ا اینکهبا توجه به . رسد یم

 فرایندر بهت کبه در تواند یمجنگلی  یها تودهدر  حیات

د و همچنین بـا توجـه بـه نقـش     کنپویایی توده کمک 

دیریتی مهم در حف  و یک ابزار م عنوان بهالگوی مکانی 

بررسـی   ۀزمینـ  درجنگلـی، تحقیـق    یها تودهمدیریت 

 گاه رهیذخسرخدار در  ۀو الگوی مکانی گون تجدید حیات

 هـا  جنگـل گامی مهم برای احیای این  تواند یمافراتخته 

در  تـوان  یمـ اطالعات حاصـل از ایـن تحقیـق     باشد. از

و  رویشـگاه حفاظـت، مـدیریت    یهـا  برنامه، یشناس بوم

 تـوان  یمـ  نهایـت  درکـه   گرفـت ه بهر بوم ستیزارزیابی 

در منطقـه  را  یدقیـق و پایـدار   یزیـ ر برنامهمدیریت و 

عنوان یکی  الگوی مکانی به ۀمطالعهمچنین  .کرداعمال 

 روندبررسی  یبرا ،جنگلی یها تودهساختار  یها م لفهاز 

پرورشـی و   یهـا  دخالـت ، یزیـ ر برنامـه تحوالت تـوده،  

 .است عملیات اجرایی الزامی یزیر برنامه
 

 ها روشمواد و 

 پژوهش ۀمنطق

گـاه سـرخدار افراتختـه در     ذخیرهپژوهش حاضر در 

 96˚ 46' 46"تـا    96˚ 46' 48" مختصات جغرافیـایی 

طـول   54˚ 50' 11"تـا   54˚ 50' 22"عر  شمالی و 

ــرقی ــام ش ــت انج ــره. گرف ــاه  ذخی ــه در گ  29افراتخت

کتـول در   آبـاد  یعلـ متری جنوب شرقی شهرستان کیلو

ــه مســاحت  اســتان گلســتان ــار  952ب ــرار داردهکت   ق

متر  2111تا  8951ارتفاعی منطقه  ةمحدود. (8)شکل 

ــط  دریا ــت.از س ــاالنه    س ــدگی س ــط بارن  951متوس

ــیم ــا  متــر یل  ۀدرجــ 9/81 نهســاال یو متوســط دم

 05منطقـه   عمـومی  شـیب  و بـرآورد شـده   گراد یسانت

شـرقی،   عمـدتاً آن جغرافیـایی  جهـت   است کـه درصد 

 .است و شمال غربی شمال شرقی



 ...و سرخدار بالغ درختان متقابل اثر  861

 

 

 تحقیق. نقشۀ منطقۀ 8شکل 
 

 روش پژوهش

ــقدر  ــر،  تحقی ــس از حاض ــلپ ــی  جنگ در گردش

واجـد شـرایط )دارا    جنگلـی  ةتودافراتخته،  گاه ذخیره

رخدار بـا ابعـاد مختلـف و همچنـین     بودن درختان سـ 

و مــرز  شــدوجـود تجدیــد حیــات ســرخدار( انتخــاب  

اساس عوار  فیزیـوگرافی مشـخ     بر تحقیق ۀمنطق

 تحقیـق  ۀمنطقـ . در انتخـاب  هکتـار(  2)در حدود  شد

وجـود داشـته باشـد.     هـا  آشفتگیکه حداقل  شدسعی 

منطقه، مختصات اولین درخـت   ةمحدودپس از تعیین 

 8(GPSجهـانی )  یـاب  موقعیـت دسـتگاه   با اسـتفاده از 

شمال کشور  یها جنگلدلیل اینکه در  به. برداشت شد

هم  GPSدرختان از یکدیگر زیاد نیست و دقت  ۀفاصل

موقعیـت مکـانی    ،متر است 5در بهترین حالت حدود 

 5/2بـیش از   ۀبرابرسـین درختان سرخدار با قطـر   همۀ

ه از روش بـا اسـتفاد  ( Casals et al., 2015) متر یسانت

بـا  صـد   در صـد آمـاربرداری   صورت بهو  آزیموت-فاصله

TP360B 8اســتفاده از دســتگاه
دســتگاه . شــدثبــت  2

TP360B و  ، شـیب فاصله یریگ اندازهجدید در  یابزار

 فنــاوریاز آخــرین  ایــن دســتگاهدر . اســتآزیمــوت 

از یـک  کـه   گرفتـه شـده  الکترونیکی بهـره   ینما قطب

دسـتیابی بـه    منظـور  بهری انحصا یریگ اندازهالگوریتم 

ــدازهصــحت ممکــن در  بیشــترین ــگ ان آزیمــوت  یری

بررسـی   منظـور  بـه  ایـن تحقیـق،  در نـد.  ک استفاده می

درختـان   تـأثیر سـرخدار و   تجدید حیاتالگوی مکانی 

 یهـا  نهـال بـر آن، موقعیـت مکـانی نونهـال و      مادری

 شد.سرخدار نیز ثبت 

 روش تحلیل

تجدید و  درختان سرخدار عیتوز یهمگن یبررس

 آنها حیات

 یالگـو  لیـ تحلاز بروز خطا در  یریجلوگ منظور به

درختـان سـرخدار و    پـراکنش  یهمگن یبررس، یمکان

 

1. Global Positioning System 

2. TruePulse 360 B Rangefinder 
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. اسـت  یضـرور  تحقیق ةمحدوددر  آنها تجدید حیات

پواسون همگـن   یآمار عیتوزدر پژوهش حاضر برازش 

 آنهـا  تجدید حیاتدرختان سرخدار و  یمکان عیتوزبر 

ـ ااخـتالف   یدار یمعنـ . گرفـت انجام  در  عیـ توزدو  نی

ــط   ــانیاطمسـ ــد 95 نـ ــطراز  درصـ ــون  قیـ  آزمـ

 ارزیـابی شـد   رنوفیاسـم -کولمـوگروف برازش  ییکوین

(Gelfand et al., 2010.) 

 O-ringآمارۀ 

 منظـور  بـه را  متعـددی  آمـاری  یها روشمحققان، 

ــ  یبررســپیشــنهاد و  یا نقطــهالگوهــای  کــردنی کمّ

 ترین نزدیکتابع توزیع  به توان یم جمله ازکه  اند هکرد

ــایه،  ــی Kهمس ــی و  ، O-ring، ریپل ــتگی زوج همبس

تحلیـل   منظـور  بـه  اشـاره داشـت.   دار نشانهمبستگی 

 O-ring، تـابع  یا گونه درونو اثر متقابل  الگوی مکانی

 O(r)تـابع  . اسـت  شده توصیهدر منابع مختلف بسیار 

 ها حلقهبراساس متوسط تعداد درختان قرارگرفته روی 

از نقاط مرکزی )درختان( داخل پالت هدف  rعاع با ش

دوایر  یجا به O(r)در  ها حلقه. جایگزینی کند یمعمل 

 یهـا  فاصـله ، این تـابع را در معرفـی الگـو در    L(r)در 

تـابع   کـه   یدرحال، کند یممختلف از درختان قدرتمند 

L(r)  این کار ناتوان است و بیشتر ماهیـت تجمعـی   در

ترجی  داده  L(r) و K(r)به  O(r)ع دارد. استفاده از تاب

 . (Wiegand & Moloney, 2004) شود یم

ــابع از  ــک O-ringت ــمتغ ت ــرا رهی ــان یب  دادن نش

ـ  پراکنش تیوضع و  یا کپـه ، یتصـادف سـرخدار )  ۀگون

تحلیـل وضـعیت    برایآن  ةریدومتغمنظم( و از حالت 

درختان بـالغ سـرخدار و    یریپذ اجتماع ةنحورقابتی و 

را  پـذیری  اجتمـاع . شدستفاده رخدار اس تجدید حیات

 یریپـذ  اجتمـاع  ایـ متقابـل   به سه دسـته اثـر   توان می

. کـرد  میتقسـ ( و مستقل 2)دفع یمنف(، 1مثبت )جذب

ـ افراد  ای یاهیگ ۀگوندر حالت جذب دو  گونـه بـا    کی

 کنـار ارتفـاع( در   و چـه قطر  نظر ازابعاد متفاوت )چه 

 

1. Attraction 

2. Repulsion 

، امـا در  نندک یمرا تحمل  گریکدیو  کردهرشد  گریکدی

ـ ا ،حالت دفـع   گریکـد یدو گـروه قـادر بـه تحمـل      نی

 .شـوند  یمـ از هـم دور   یمشخصـ  ۀفاصـل و تـا   نیستند

 لیـ تحلدر  یا گسترده طور به کهفر  صفر  نیتر ساده

 یتصـادف  یالگـو ، کاربرد دارد رهیمتغ تک یمکان یالگو

از فـر  صـفر    دومتغیره یها لیتحل یبرااست.  کامل

اسـتفاده   گریکـد ینسـبت بـه   مستقل بـودن دو گـروه   

اخـتالف   یبررسـ آزمـون فـر  صـفر و     یبرا. شود یم

 آزمـون  از ، O-ringتـابع  از حاصـل نتـایج   یدار یمعنـ 

 در نتـایج  صـحت  بررسی برای. شد استفاده کارلو مونت

 آزمـون  از اسـتفاده  بـا  محاسـبات  این درصد، 5 سط 

 و بـاال  حـد  پنجمـین  و شـد  تکرار بار 899 کارلو مونت

 محدودة عنوان به تکرارها پایین حد پنجمین همچنین

 قطعـه  در تصـادفی  توزیـع  بـا  دار یمعنـ  اختالف بدون

 تـابع  مقدار اگر. شد انتخاب شده آماربرداری یها نمونه

 در نتیجه یدار یمعن باشد کارلو مونت محدودة از خارج

 مقدار اگر و شود یم دییتأ آماری لحاظ به 15/1 سط 

 لحـاظ  بـه  باشـد،  کـارلو  نـت مو محدودة داخل در تابع

 دار یمعنــ 15/1 ســط  در تصــادفی حالــت بــا آمــاری

مربوط به تعیـین مقـادیر تـابع     محاسبات نیست. همۀ

و  حاضـر تحقیـق  در  O-ring ةدومتغیـر متغیـره و   کت

سـازی توسـط    بـار شـبیه   899کـارلو بـا    حدود مونـت 

 گرفت.نجام ا 2184نسخه  Programita افزار نرم

ــر  یتصــح ــ اث ــارة  در یا هیحاش ــرای O-ringآم  ب

 مکــانی الگــوی تحلیــل در نااریــب نتــایج بــه دســتیابی

 یا هیحاشـ  اثر تصحی  است. برای اهمیت حائز درختان

 شکل که است شده ارائه مختلفی یها روش تابعاین  در

 بـرای . دارد آنهـا  انتخـاب  در زیـادی  تـأثیر  نمونه قطعه

 اربردکـ  بیشترین که یمستطیل یا یمربع یها نمونه قطعه

 سه دارند، جنگل در درختان مکانی الگوی بررسی در را

ــلی روش ــود اص ــواری، :دارد وج ــارپیچی ن ــی  و م وزن

(Erfanifard et al., 2017 .)     با توجـه بـه اینکـه شـکل

 تصـحی   نـامنظم بـوده اسـت، روش    شـده  بررسیقطعۀ 

 "Plants are not allowed to fall outside" حاشـیۀ 

ــه ــور ب ــار ط ــرمدر  خودک ــزارا ن ــال Programita ف   فع
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 نیســـتند  منطقـــی دیگـــر یهـــا نـــهیگزشـــود و  مـــی

(Akhavan et al., 2016; Wiegand, 2006.) 

 

 نتایج

ـ   قطعـه ر درخـت سـرخدار د   480 مجموع در  ۀنمون

و حـداقل، حـداکثر و میـانگین    شد  یریگ اندازه مدنظر،

و  824 ،6 ترتیـب  بـه درختـان سـرخدار    ۀنیبرابرسقطر 

ــانت 4/91 ــر یس ــان   و مت ــر درخت ــرات قط ــریب تغیی ض

 تجدید حیات 59. همچنین دست آمد به 52/1سرخدار 

. شـد ثبـت   تحقیـق  ۀمنطقـ در  زاد دانه منشأبا سرخدار 

تجدیـد  موقعیت مکانی درختان سرخدار به همراه  ۀنقش

 .است شده داده نشان 2سرخدار در شکل  حیات

 

 تحقیق ۀمنطقدر آن  اتتجدید حیپراکنش درختان سرخدار و وضعیت  ۀنقش -2 شکل

 

 رنوفیاسـم  -کولموگروفبرازش  ییکوینج آزمون نتای

درختـان   کـه بررسی همگنی پراکنش نشان داد  منظور به

 عیـ توزاز  نمونـه  قطعـه در  آنهـا  تجدید حیـات سرخدار و 

 یرویـ پ (D=0.163, P value < 0.05)نـاهمگن   پواسون

 یمکـان  یهـا  لیـ تحل یبـرا  نیبنابرا، (9 )شکل دنک یم

 ،4 شـکل در استفاده شـد.   O-ringناهمگن تابع  کلش

 مطالعـه  تحت ۀقطعدر  سرخدار مکانی درختان یالگو

قـرار  اسـت.   شده دادهنشان  O-ringبا استفاده از تابع 

ــرفتن ــابع گ ــۀدر  O-ring ت ــفواصــل  هم حــدود  ینب

 تصـادفی  یالگـو بیـانگر  ، )خطـوط ممتـد(   کارلو مونت

راکنش الگــوی پــ .اســتدرخــت ســرخدار در منطقــه 

. اسـت  شده ارائه 4سرخدار نیز در شکل  تجدید حیات

بـرای   O-ringتـابع  که در منطقه،  دهد یمج نشان ینتا

متـر(   5 در فواصل کـم )حـدود  تجدید حیات سرخدار 

 ردیـ گ یمـ قرار  )خطوط ممتد( کارلو باالی حدود مونت

 ،ایـن فاصـله   از و بعـد  اسـت  یا کپهکه نمایانگر الگوی 

 )خطـوط ممتـد(   کـارلو  حدود مونت بین ،O-ringتابع 

الگـوی تجدیـد حیـات     دهـد  یمـ قرار دارد کـه نشـان   

صورت تصادفی اسـت. اثـر    بهاین فاصله  از بعدسرخدار 

در  آنهـا  متقابل میان درختان سرخدار و تجدید حیات

 تـابع   تـر بـودن   پـایین اسـت.   شده نشان داده 5شکل 

O-ring در همـۀ   )خطوط ممتـد( کارلو  از حدود مونت

بیانگر آن است که درختـان سـرخدار تجدیـد    واصل، ف

بـین   گرید عبارت  بهحیات سرخدار را دفع کرده است؛ 

متقابل از نوع  درختان سرخدار و تجدید حیات آنها اثر

 دفع وجود دارد.
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 منظور بررسی همگنی پراکنش به رنوفیاسم -کولموگروفبرازش  ییکوینآزمون نمودار  -9 شکل

 

 ر )ب(سرخدا تجدید حیات ةمتغیر تک O-ringتابع (، نمودار الف) درختان سرخدار ةمتغیر تک O-ringتابع نمودار  -4 شکل

 داده شده استنشان  نیچ خطنوار الگوی پراکنش با کارلو در شکل با خطوط ممتد و  مونتحدود 

 

 

 O-ring رهیدومتغتابع از  یریگ بهرهاین گونه با  یها نونهالارتباط متقابل درختان سرخدار با   -5 شکل

 نشان داده شده است نیچ خطبا نوار ارتباط متقابل در شکل با خطوط ممتد و  کارلو مونتحدود 
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 بحث

الگوی مکانی یک ویژگی مهم سـاختاری جمعیـت   

متقابـل   کـنش  بـرهم  ۀنتیجـ آن  یریـ گ شکلاست که 

ــاهی   ــع گی ــان و جوام ــتدرخت ــناخت . اس ــوش  ةنح

 درکبـه   یعیطب یاهیگدر پوشش  اهانیگ کنش برهم

و  انجامـد  یمـ  آنها یگروهو  یفرد یشناس بوم تر قیعم

گیاهی  یها جامعهم ثرتر  تیریمد امکانشناخت،  نیا

 یریکـارگ  بـه . (Gray & He, 2009) سازد یمرا ممکن 

تصادفی درخـت   یالگوبیانگر  O-ring ةمتغیر تکتابع 

بوده اسـت. یکـی از دالیـل     تحقیق ۀمنطقسرخدار در 

نحـوة  ایجاد الگوی تصادفی درختان سرخدار، احتمالی 

 نسـبت  بـه سـرخدار بـذور   گونـۀ  پراکندگی بذور است. 

ندارد، ولـی   هادر انتقال آنتأثیری سنگینی دارد که باد 

جانوران عامل اصلی انتقال بـذور ایـن گونـه بـه نقـاط      

. شوند یمایجاد الگوی تصادفی سبب مختلف هستند و 

 ،فرانسـه  گویانایدر   Forget et al. (1999)در تحقیق

که پراکندگی بـذور توسـط جـانوران    گرفته شد نتیجه 

. یکـی دیگـر از   شـود  یمـ ایجاد الگوی تصـادفی  سبب 

ـ پاایجاد پراکنش تصادفی احتمالی دالیل  بـالغ   یهـا  هی

 نیـازی  بیبلوغ و مرحلۀ سرخدار در منطقه، رسیدن به 

مادری است. درختان بر سر منابع فقط بـا   یها هیپابه 

افزایش رشـد   .کنند یمراد محیط اطراف خود رقابت اف

مجـاور   یها هیپاو بزرگ شدن ابعاد و رقابت درختان با 

ـ پااسـتقرار   سبب ،بر سر منابع براسـاس الگـوی    هـا  هی

  Camarero et al. (2000). در اسپانیاشود یمتصادفی 

 ،که الگوی پراکنش درختان بالغ ندبه این نتیجه رسید

 تصادفی است.

در خصــوص تحلیــل وضــعیت رقــابتی ســرخدار و 

حاضـر نشـان داد کـه     تحقیقنتایج  ،آن اتیحتجدید 

از نزدیکــی درختــان بــالغ بــر  یمنفــی مشخصــ تــأثیر

کـه بـا نتـایج     سرخدار وجود دارد یها نهالو  ها نونهال

در خصـوص الگـوی    Devaney et al. (2014) تحقیق

ــراکم تطــابق داردســرخدار  تجدیــد حیــاتمکــانی  . ت

الگـوی   ةکنند تعیین تواند یمدرختان مادری در جنگل 

باشـد. ایـن    هـا  گونـه  هـم  تجدید حیاتمکانی و تراکم 

 ای گونـه  درونهمسـایگی   اثرهـای که تا چه حد  س ال

 ایـن  از پـیش سـرخدار وجـود دارد    های تودهمنفی در 

 (Piovesan et al., 2009). اســت شــده  مطــر 

Dovciak. (2002)  الگـوی مکـانی   روند مشابهی را در

گزارش داد که در آن تراکم زیاد نونهـال   تجدید حیات

مسـتقیم   تـأثیر ولـی   ،با حضور درختان بالغ همراه بود

کاهش تعداد نونهـال   سبب ،آن توسط درختان مادری

ــهدر  .شـــد ــل یا مطالعـ ــرخدار -راش در جنگـ  ،سـ

Piovesan et al. (2009)   وجـود  بـا گزارش دادند کـه 

ــالغ  ــان ب ــراکم کــم درخت ــه  ت ــاتک ــد حی را در  تجدی

، تـراکم  کنـد  یمـ متر( تسهیل  81محلی ) های مقیاس

 .گـذارد  یمـ منفی  تأثیر تجدید حیاتافراد بالغ بر  زیاد

درختـان  سـرخدار و   تجدیـد حیـات  حاضر  ۀمطالعدر 

متعـددی در   . دالیـل داشـتند منفی  برهمکنش مادری

پوشش  تاجزیر در سرخدار  تجدید حیات نبود خصوص

ــا گونـــه هـــم ــال .اســـت شـــده ارائـــه هـ   بـــرای مثـ

Rodwell. (1991) زیـاد   یانـداز  هیساکه کند  می  بیان

تجدیـد   نبـود در طول سال توسط سـرخدارهای بـالغ بـا    

 سـرخدار . بـوده اسـت  مـرتبط   هـا  شگاهیرودر این  حیات

 و اسـت  مقاوم هیسا طیمح به که پسند سایه است یدرخت

 ریمقـاد  جـود و با را خود کیولوژیزیف های فعالیت تواند می

 نـور  از یجـوان  نیسـن  در این گونـه . دهد ادامه نور اندک

 بـه . دکن می استفاده خوبی به نورپخشاز  اما ،است زانیگر

 و مرطـوب  اریبسـ  های جنگل نیریز اشکوب لیدل نیهم

تحقیقـات  برپایـۀ   .دهـد  مـی  لیتشـک  اروپا در را گرفته مه

باز  پوشش تاجزیر  تجدید حیاتسرخدار قادر به نیز اخیر 

تجدیـد  اما شرایط روشنه ممکن اسـت در تسـهیل    ،است

 متراکم خـود مهـم باشـد    پوشش تاجموفق در زیر  حیات

(Devaney et al., 2014 .)دیگـر   ۀیسـا مشـابه،   طـور  به

 سـبب مکـن اسـت   راش نیـز م  نظیر 8انداز هیساهای  گونه

ــد  ــاهش تولی ــوه ک ــرخدار می ــوددر س ــازوکارهای .ش  س

 مقــاالت ســرخدار نیــز درهــای  در جمعیــت 2اتوتوکســی

 .(Svennin & Magard, 1999) اســت شــده  مطــر 

 
1. Shade-causing species 

2. autotoxicity 
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گونـۀ  چنـدین  در  Da silva et al. (2015) هـای  یافته

بسیار قـوی منفـی    تأثیرکه سرخدار  نشان داددرختی 

 دلیل  بهدارد که  ی دیگرها گونهخود و  تجدید حیاتبر 

  پــــژوهش ســــمی بــــودن تاکســــول آن اســــت.

Lszkulo. (2006) & Boratynski ــان داد ــه  نشـ کـ

تواند بر تـراکم   درختان مادری سرخدار می دگرآسیبی

منفـی داشـته    تـأثیر  هـا  گونـه  همدر زیر تاج  ها نونهال

ــد. ــه   باش ــه ب ــا توج ــهب ــرخدار اینک ــتره س ای از  گس

 ،دنک یمرا تولید  توکسید جمله ازثانویه  های متابولیت

 عجیـب توسـط سـرخدار    مواد شیمیایی سـمی انتشار 

 اهد بود.نخو

 تخته نشان داد کهافرا گاه رهیذخمشاهدات میدانی در 

ی بـوده کـه   هـای  در محـل  شـده  ثبت تجدید حیات بیشتر

بیشتر بـوده اسـت.    (Ilex aquifolium) خاسگونۀ  تراکم

ارتباط بین موفقیت اسـتقرار سـرخدار و حضـور پوشـش     

 شـده اسـت  برجسـته   مقاالتدر  قبالً یا درختچهگیاهی 

(Farris & Filigheddu, 2008; Smith, 1980 .) در

ارتباطی مثبت بـین  نیز  Devaney et al. (2014) تحقیق

 ها درختچهطبیعی سرخدار و فراوانی  تجدید حیاتتراکم 

 Farris & Filigheddu (2008) .اســت شــده مشــاهده

در زیـر تـاج    عمـدتاً سـرخدار   هـای  نونهال دریافتند که

 بودنـد.  افتـه ی تمرکزخاس  ۀدرختچخدارهای ماده و رس

Smith (1980) وجـود پوشـش    کـه  دنـ ک یمشاره نیز ا

 تجدید حیـات برای تضمین استقرار  یا درختچهگیاهی 

اسـت.   ضـروری  آن از پـس  رویـش گروهـی  سرخدار و 

یافتـه بـا سـرخدار در جزایـر      غلبـه درختزارهای  ۀتوسع

ولیـک  از قبیـل   یا درختچـه های  با حضور گونه ،بریتانیا

 ( همــراه بــوده اســتCrataegus monogyna) قرمــز

(Rodwell., 1991).   ــین ــقاول ــامع تحقی ــارة در  ج ب

اغلــب  Watt (1926)، تشـکیل درختزارهــای ســرخدار 

( Juniperus communis) پیرو یدارها خشکه ةماند باقی

 هـای  درختچـه  .پای درختـان سـرخدار ثبـت کـرد    ا در ر

 هـای  هسـته  عنـوان  بـه ممکن اسـت   گوشتی ةمیودارای 

عمـل کننـد. تـراکم     اسـتقرار  های یا کانون اتتجدید حی

برخـی از  در  پرنـدگان های افقی برای نشستن  شاخه زیاد

افـزایش نشسـت بـذر توسـط      سببتواند  ، میها درختچه

 هـای  نونهال توانند یمپرستار  های پرندگان شود. درختچه

ــرخدار را از  ــوارانس ــت  علفخ ــدمحافظ ــین  .کنن همچن

برای رشـد   ازین مورد ۀیساممکن است شرایط  ها درختچه

را فراهم همانند سرخدار  برگ سوزنیهای  برخی از نونهال

 .(Farris & Filigheddu., 2008) آورند

 یها هیپانسبت  عنوان بهکه  (SR) 8تیجنسنسبت 

 یها یژگیواز  یکی، شود تعریف می ماده یها هیپابه نر 

سـرخدار  گونـۀ  نظیر  هیدوپا اهانیگمهم در  کیاکولوژ

، نسـبت  یعـ یطبانتخـاب   ةدیپد لیدل به هرچند. است

ثابـت   یتکـامل  طیشـرا دو جـنس در   نیبـ  کیـ  به کی

ـ انحـراف نسـبت    امکـان  یطیشـرا در  ،ماند یم دو  نیب

 ریـ وم مـرگ  وجـود دارد.  آنهـا  از کیجنس به نفع هر 

 تیجنسـ مـرگ وابسـته بـه    ، زا تنش طیشرادر  ها هیپا

 یهـا  گونهجنس در  کی یبرترو  اهخوارانیگتحت اثر 

انحـراف در نسـبت    جـاد یا یسازوکارهااز جمله  هیدوپا

شـده اسـت    بیـان  تیجمع کیافراد دو جنس در  نیب

(Ramazannejad Ghadi et al., 2009). 

بر موفقیـت تولیـد مثـل و     شدت بهنسبت جنسیت 

 طـور  بـه . گذارد می ریتأث هیدوپای ها گونه یوضعیت بقا

تری را صـرف  بیش ۀنیهز، هیدوپا اهانیگ ةماد ۀیپاکلی 

منابع نر،  یها هیپا، در صورتی که در ندک یم دمثلیتول

و از  شـود  یمـ تخصـی  داده   یشیرورشد  به یشتریب

ـ ماده  یها هیپاگاهی . ندبردبارتر ها هیپارو این  این  شیب

و بـه   کننـد  یم نهیهز دمثلیتول یبرانر  ۀیپابرابر  دهاز 

د در سـال بعـ   آنها و رشد یفتوسنتزتوان همین دلیل 

ـ پاالگـوی مکـانی   . ابـد ی یم کاهش نـر و مـاده    یهـا  هی

کـه   اسـت مهـم  برای موفقیت تولیـد مثـل    خصوص به

 . درگیـرد  ناهمگنی محیطی قرار مـی  ریتحت تأثاغلب 

 هــای تفــاوت محــدود، منــابع بــا ســخت هــای محــیط

 9هـا  تیجنسـ  مکـانی  تفکیـک  علـت  ،2زیستگاهی خرد

(SSS )ــادی  فرضــیۀ. اســت ــن SSSبنی ــه اســت ای  ک

 
1. Sex Ratio 

2. Microhabitat 
3. Spatial segregation of the sexes 
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 منـابع  بـه  برای تولید مثل نر یها هیپا از ماده یها هیپا

ـ پا رود یمـ انتظـار   رو نیاز ا ؛دارند نیازبیشتری   یهـا  هی

حضـور   زیـاد  با منابع یایه هزیستگا خرد بیشتر در ماده

. از طـرف  شـود  میالگوی تجمعی سبب یابند که خود 

 با منـابع  ییها ستگاهیز خرد نر بیشتر در یها هیپادیگر، 

ـ از ا .(Garbarino et al., 2015) دارند حضور کم  رو نی

، نسـبت جنسـیت   تحقیقات آیندهدر  شود یمپیشنهاد 

بررسی  هانآیک از  سرخدار و الگوی مکانی هر یها هیپا

 .شود

جنگـل   رانیمـد به  ها گونه یمکاناز ساختار  یآگاه

 اتیـ عملجنگـل در   داریپا تیریمدو  گیری تصمیمدر 

کمــک  زیــن گــذاری هنشــانو  یکــار جنگــل، یپرورشــ

 یسـاختار  یالگوهـا مشـاهدة  بـا   که  یطور به، دکن یم

از  یشـــناخت شـــناس جنگـــل، عـــتیطبموجـــود در 

دسـت   بـه مختلـف   یهـا  گونـه  یکیاکولـوژ  یها یژگیو

 توانـد  یمـ  گذاری نشانه اتیعملو با استفاده از آورد  می

 نیهمچنـ . درختـان بپـردازد   یمکان تیموقع میتنظبه 

از  تـوان  یمـ مختلـف   یها گونهبا  یکار جنگل منظور به

 رقابـت بـا توجـه بـه    کـرد.   یالگوبردار یعیطبساختار 

 آنهـا  تجدید حیـات بین درختان بالغ سرخدار و  منفی

تجدیـد  ، از ترویج است شده گزارش تحقیقکه در این 

کمکـی در   صـورت  بهچه طبیعی و  صورت بهچه  حیات

دات مشاهبراساس . ورزیدباید اجتناب  گونه همزیر تاج 

مستقیم در زیر درختـان   طور به تجدید حیات ،میدانی

در  تجدیـد حیـات   امـا بـود،   بسـیار کـم  سرخدار بالغ، 

مقـدار  بیشـترین  درختان سرخدار دارای نواحی مجاور 

از درخت پراکنش  ۀفاصلافزایش   دهد نشان میبود که 

رسـاند.   احتمال استقرار را به حداکثر میبالغ سرخدار، 

بـالغ   یهـا  گونـه  )سـایه(  پوشـش  اجتـ خـارج از  نواحی 

های بهینه برای  نمایانگر مکان ادیز احتمال بهسرخدار 

و در صـورت امکـان، بایـد بـرای      هستند تجدید حیات

تجدیـد  مشـاهدات میـدانی    .این منظور مدیریت شوند

ی نظیر خـاس  های رختچهحضور درا در سرخدار  حیات

 کمبیـان داشـت کـه تـرا     تـوان  یم رو ، از ایننشان داد

 عنـوان  بـه درختچـه،   پوشـش  با سرخدار حیات تجدید

ــه ــتدر ارتبــاط  کننــده لیتس  پوشــش . ایجــاداس

 های جمعیتسایۀ و  پوشش تاجخارج از  در یا درختچه

اسـتقرار   اسـت  ممکن ،شده تیریمد صورت بهسرخدار 

ــۀ  ــق گون ــرخدار را از طری ــزایش س ــی اف ــه دسترس  ب

ـ  همچنـین  د وافزایش دهـ  مناسب یها تیکروسایم ه ب

چـرا   در برابـر  سـرخدار   یها نهالو  ها نونهالحفاظت 

 .کندکمک 
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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. 
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