
  جنگل و صنوبر ايران پژوهشي تحقيقات  -علمي  هفصلنام
  ) 1394(، 594- 604، صفحه 4ه شمار 23جلد 

  
  در منطقه گزو سوادكوه مازندران ).Taxus baccata L(سرخدار  يساختارهاي  برخي ويژگي يبررس

  
  2و محمود زبيري 2، محمدرضا مروي مهاجر*1بهزاد گالبيان

  ايران سمنان،  و آبخيزداري استان سمنان، اداره كل منابع طبيعيداري،  كارشناس ارشد جنگلنويسنده مسئول،  - *1
  mamrez72@yahoo.com.au: پست الكترونيك    

  ايران  ،استاد، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، كرج -2
  

 23/10/93: تاريخ پذيرش                                                      20/06/92: تاريخ دريافت

  
  دهيچك

 1300تا  1000ارتفاع  در ،استان مازندران بآكيلومتري شهر زير 50گزو واقع در  يسر يها از جنگل يبخشاين پژوهش در 
كليه درختان سينه  برابرقطر ارتفاع و  .انجام شد) .Taxus baccata L(توده سرخدار  ساختارهدف بررسي  و با اياز سطح در متر

 يساختار عمود يبررس يبرا .شد يآماربردارصورت صددرصد  به هكتاري 50ر يك توده د) متر يسانت 5/7شتر از يببا قطر (سرخدار 
و  يريگ و قطر، ارتفاع ، قطر تاج و فاصله از مبدأ درختان موجود در آن اندازه شد متر انتخاب 20و عرض 100به طول  نواريتوده، 

 مورد هتود يساختار عمود .است همسالتوده ك ي يه منحنيدرختان سرخدار شب يپراكنش قطر يمنحنكه  نشان دادنتايج . شدم يرست
كه راش و ممرز در اشكوب باال و سرخدار در  )اشكوبه شده سه يبردار در مناطق بهره( ها دواشكوبه بود شتر قسمتيمطالعه در ب

 593جنگل  يحجم سرپا. شد يريگ متر اندازه دو آنها قطر حداكثرمتر و  30ارتفاع درختان سرخدار  حداكثر .اشكوب دوم قرار داشت
ويش متوسط ساالنه درمجموع با توجه به ر .شدمحاسبه درصد  17سرخدار نسبت به حجم توده  يمترمكعب در هكتار و درصد حجم

توان نتيجه گرفت كه توده  حيات سرخدار مي و ضعف تجديد ها گونهساير سرخدار، فرم آميختگي سرخدار در توده، پراكنش قطري 
هاي جوان سرخدار و  حيات طي سنوات گذشته موجب كاهش پايه بررسي يك توده ناهمسال است كه ضعف تجديد سرخدار مورد

  .جنگل همسال شده استگيري منحني شبيه  شكل
 

  .گزوسرخدار،  ،ساختار جنگلبندي،  اشكوب :يديكل يها واژه
  

  مقدمه
برگان  از سوزني هاي باارزش و درخت سرخدار از گونه

. هاي شمال ايران است بومي جنگلنادر و در خطر انقراض 
دهد كه قدمت درختان  شناسي نشان مي مطالعات فسيل

ترين فسيل  قديمي وميليون سال  190سرخدار بالغ بر 
در  .استهاي ميوسن و پليوسن  سرخدار مربوط به دوره

درختان سرخدار با  هاي آميخته هاي بعدي توده  دوره
 .)Mosaddegh, 1987( هاي راش و ممرز شكل گرفتند گونه

اي از سرخدار در معدودي از مناطق  هاي پراكنده توده
هاي شمال كشور و ناحيه ارسباران وجود  رويشي جنگل
هاي انسان و  ها در اثر دخالت رويشگاهاين دارد كه بيشتر 

هاي آميخته سرخدار در  توده. وجود دام، رو به زوال است
ان در شهرست) لفور( استان مازندران در مناطقي مانند گزو

استان گلستان در  سوادكوه و واز در شهرستان نور و در
آباد و در استان گيالن در منطقه  افراتخته شهرستان علي

هاي اين  پايه تك اما ،درفك شهرستان رودبار وجود دارد
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 مناطقي ازطور پراكنده و نادر در  هتوان ب گونه را مي
). Dargahi, 2000( هاي شمال كشور مشاهده كرد جنگل

 مختلفبه داليل  هاي گرانبهاي سرخدار بنا متأسفانه جنگل
اند  ين رفتهبتدريج از  اكولوژيكي در بسياري از نقاط جهان به

صورت  و فقط در بعضي از نواحي پراكنش اوليه خود، به
شرايط . اند هاي محدود باقي مانده هايي در مساحت لكه

و ست اخورده   بهم شدت بههاي موجود نيز  اصلي زيستگاه
دهد كه از تحمل فشارهاي  وضعيت ظاهري درختان نشان مي

هاي سوء  كه دخالت برند محيطي رنج فراوان مي زيست
اين روند را  ،هاي غيراصولي برداري بهره با انجام ها نيز انسان

  .)Golalizadeh, 2000( است  سرعت بخشيده
ن اتوسط محقق مختلفيدر رابطه با سرخدار مطالعات   

و  Lesaniمثال  طور به .است شدهانجام  يداخلخارجي و 
Saghebtalebi )1985 (آباد  آرام علي هاي پونه در جنگل

  شناسي ت جنگلوهي و ساير خصوصيانبآميختگي، ا ،كتول
و سير قهقرايي درختان   ندبررسي قرار داد سرخدار را مورد

حيات و وضعيت نامناسب آنها  دليل عدم تجديد را به  آن
وضعيت ) Lesani )1986و  Habibi Kaseb .دنمتذكر شد

هاي جنگلي سرخدار را در دو منطقه  خاك و كيفيت توده
گيري كردند  و نتيجه ندبررسي قرار داد آباد گرگان مورد علي

 ،كه درختان سرخدار حساسيت چنداني به تيپ خاك ندارند
ضمن اينكه قطر درختان سرخدار در اين دو منطقه را 

متر بيان  30متر و ارتفاع آنها را حداكثر  سانتي 75حداكثر 
پراكنش سرخدار ) 1998(و همكاران  Poorbabaei .اند كرده

را هاي چوبي پانزده رويشگاه سرخدار  و تنوع گونه
 )Dargahi )2000 .بررسي قرار داد هاي گيالن مورد جنگل
هاي اكولوژيك و جوامع طبيعي سرخدار را در  ويژگي
بررسي قرار داد و به  افراتخته موردهاي واز، لفور و  جنگل

شناسي  شناسي، جامعه مقايسه اين سه رويشگاه ازنظر جنگل
وي در رويشگاه افراتخته يك  .و تنوع زيستي پرداخت

و در  Querco-Taxetum baccatiجامعه به نام 
-Taxoهاي لفور و واز هم يك جامعه به نام  رويشگاه

Fagetum orientalis يك  ري در هيچزادآو. تشخيص داد
و   Hoseini.بخش نبود مطالعه رضايت هاي مورد از رويشگاه

برگ  هاي سوزني توان اكولوژيك رويشگاه )2000(همكاران 
تحقيق قرار داد و  بومي ايران ازجمله سرخدار را مورد

 هاي عاملمشكالت مربوط به زادآوري سرخدار را ناشي از 
ضمن ) Golalizadeh )2000 .كردانساني و اكولوژيك ذكر 
هاي شرق  هاي سرخدار در جنگل بررسي و مقايسه رويشگاه

آميختگي توده را در حفظ و احياي  ،و غرب مازندران
ثر دانسته و كندرشد بودن، دوره بذردهي نامنظم ؤسرخدار م

خوراكي براي  و طوالني، مرغوبيت و دوام چوب، خوش
عمده ها را از داليل  حيوانات وحشي و سمي بودن براي دام

و همكاران  Amirghasemi .است  نابودي سرخدار بيان كرده
هاي  تجديدحيات طبيعي سرخدار را در جنگل )2001(

بررسي قرار داد و وضعيت زادآوري را  ارسباران مورد
همچنين در اين تحقيق مشخص شد كه . ندمناسب بيان كرد

 7/28و  غيرجنسي صورت به حيات درصد تجديد 3/71
 پسو گونه غالب هم ممرز و  جنسي استصورت  بهدرصد 

به  )Ghanbari Shorfeh )2005 .است  از آن بلوط بوده
هاي ارسباران پرداخت  هاي سرخدار در جنگل بررسي توده

و تيپ جنگلي منطقه را غالباً ممرز همراه با بلوط ذكر كرد 
كه ممرز و بلوط در اشكوب باال و سرخدار در اشكوب 

از ممرز  پسين درختان سرخدار همچن. پايين قرار دارد
 .دادند ميخود اختصاص  بيشترين سهم آميختگي توده را به

Esmaeilzadeh  جوامع گياهي سرخدار) 2007(و همكاران 
بالنكه مورد  -براساس مكتب براون در رويشگاه افراتخته را

 - دو جامعه ممرزدر پژوهش مذكور . دادندمطالعه قرار 
) Carpineto betulus-Taxetum baccatae(سرخدارستان 

 Carpineto orientalis-Taxetum( سرخدارستان -و لور

baccatae( به همراه سه زيرجامعه و دو واريانت تشخيص ،
تنوع گياهي  )2012(و همكاران  Esmaeilzadeh .داده شد

همچنين، . ندكردبررسي  را گاه سرخدار افراتخته در ذخيره
اي در  يكنواختي و تنوع گونهاي،  هاي غناي گونه شاخص

نتايج نشان داد . شدفيزيوگرافي مطالعه  هاي عاملارتباط با 
داري بر  ثير معنيأكه عامل ارتفاع از سطح دريا ت

بيشينه ميزان ميانگين  .هاي تنوع زيستي ندارد شاخص
آرتور و  وينر و مك -هاي تنوع شانون شاخص غنا، شاخص
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هاي غربي مشاهده  جهتيكنواختي پيلو، شلدون و هيپ در 
هاي تنوع  همچنين ميانگين شاخص غنا و شاخص. شد

درصد به  35تا  10آرتور در طبقه شيب  وينر و مك -شانون
  .رسد بيشترين مقدار مي

چند توان به  ي مشابه نيز ميجهاي خار جمله پژوهش از
ا مطالعه ضخامت دواير ب) Moir)1999  .اشاره كرد مورد

ويژه  هگيري كرد كه ميزان بارش ب نتيجهساالنه سرخدار چنين 
هاي فوريه تا جوالي اثر مثبتي بر رشد سرخدار دارد  در ماه

هاي  هاي ماليم و مرطوب همراه با تابستان و نيز زمستان
 .كند آلي را براي رشد سرخدار مهيا مي خنك شرايط ايده

Sanija )2000 ( در اسلوواكي دريافت كه گرچه سرخدار به
درصدي  20تا  18كاهش  اما ،زيادي داردسايه تحمل 

 Picea abies و Fagus sylvaticaحجمي درختان غالب 
كه  درحالي ،است شدهرشد ارتفاعي سرخدار افزايش باعث 

درصدي حجمي درختان غالب،  هفت تا هشتكاهش 
كنترل   تحت قطعات نمونهثيري در رشد سرخدار در أت

هاي  ر كوهد )2000(و همكاران  Garcia .است  نداشته
درصد  90يرا نوادا در جنوب اسپانيا دريافتند كه بيش از  سي
هايي با  هاي سرخدار در پناه درختچه ها و نونهال نهال
هاي آبدار نظير ارس و زرشك كه در منطقه حالت  ميوه

 .اند وجود آمده هب ،اند  غالب داشته

 هعنوان تنها گون حضور درختان سرخدار بهسو  از يك

هاي  برگ در جوامع راش شمال ايران و وجود پايه سوزني
در رويشگاه گزو كه حالت كليماكس  )متر دوتا (قطور آن 
كافي نبودن اطالعات موجود در اين  سوي ديگردارد و از 

در منطقه زمينه بر اهميت مطالعه كنوني در رويشگاه گزو 
 ن نكته كه ساختار دريگرفتن ا نظر با در .افزايد ميسوادكوه 

 يها ب و تنوع تودهيو ترك) ي، افقيعمود( قت ساختمانيقح
در  ،)Marvie Mohajer, 2005( كند يرا مشخص م يجنگل

 ،رينظ كم شگاهيرون يا يشناخت بهتر و معرف براين مطالعه يا
ه است پرداخته شدسرخدار  يساختارهاي  ويژگيبررسي  به

دست  اين رويشگاه باارزشاز  يتا بتوان به شناخت بهتر
  . افتي

  
  ها مواد و روش

غربي  بدر جنوهكتار  50وسعت  بهنظر د رويشگاه مور
كيلومتري  50زاده گزو واقع در شهرستان سوادكوه، در  امام

). 1 شكل( ه آبخيز آذررود قرار داردآب و در حوضشهر زير
 52ْ 51َ تا 52ْ 50جغرافيايي َ مختصاتاين رويشگاه بين 

شيب . شمالي واقع شده است 36ْ 08َ تا 36ْ 08َ شرقي و
درصد، جهت جغرافيايي اصلي  50تا  35عمومي منطقه 

متر، متغير  1300تا  1000شمالي و ارتفاع از سطح دريا بين 
  .است

 

 
  

  مطالعه موقعيت منطقه مورد -1 شكل
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خيل،  هاي سنگده و قره شناسي ايستگاهابراساس آمار هو
 1105مطالعه،  نه در منطقه موردساال ين بارندگيانگيم
 3/17حداكثر  ي، دما5/11متوسط  ين دمايانگيم ،متر يليم

براساس . استگراد  يدرجه سانت 8/5حداقل  يو دما
ب رطوبت ين منطقه با ضريآمبرژه، ا يمياقل يبند طبقه

ن ماه يردترس در گراد درجه سانتي -6/3 يدما و 5/166
و فاقد فصل خشك  بودهم مرطوب و سرد ياقل دارايسال، 
پوشش درختي منطقه بيشتر از  .)Golabian, 2008( است

ندرت  ه، نمدار، سرخدار و بپلتبا ممرز،  همراهگونه راش 
ها و حاشيه  ملج است كه در دره نادرطور  شيردار و به

در بعضي مناطق زيراشكوب . ها، توسكا نيز وجود دارد جاده
طور پراكنده در  صورت پراكنده يا انبوه و خاس هم به جل به

هاي مهم كف جنگل بيشتر از  گونه .عرصه وجود دارد
اسپروال، فرفيون، سرخس، پامچال، بنفشه، متامتي، 

  .دنباش ا ميسانيكوال و سالويخاس،  كوله
هكتاري انتخابي  50قطعه  ،رو پيش پژوهشدر   

 و ارتفاع تمام درختان سرخدار. شدآماربرداري صددرصد 
 5/7 سينه بيشتر از با قطر برابر( كليه درختان سينه قطر برابر
شده درختان  يريگ اندازه يها قطر. شدگيري  اندازه) متر سانتي

آنها در طبقات  متر و ارتفاع يسانت پنج يدر طبقات قطر
هاي  ساختمان عمودي توده .شدند بندي طبقهمتر  دو يارتفاع

گيري فاصله و ارتفاع  توان مستقيماً با اندازه جنگلي را مي
رخ طولي  نام نيم كه به كرددرختان و قطر تاج آنها ترسيم 

به توده اصلي و  توان مي هاي جنگلي را توده. مشهور است
از توده اصلي معموالً آشكوب  منظور .بندي كرد طبقهفرعي 

باالست و عناصر درختي اين توده جزو درختان غالب 
 Marvie( گيرند هستند و در آشكوب باال قرار مي

Mohajer, 2005 .(مطالعه، روش فوق جهت  توده مورد در

در انتخاب مكان . استفاده قرار گرفت بندي مورد آشكوب
سعي شد از قسمتي از جنگل براي انجام  رخ نيمبرداشت 

نظر ساختار معرف كل توده  كه از شودها استفاده  گيري اندازه
باتوجه به وضعيت كلي  بندي اشكوب براي بررسي .باشد

و طول  20عرض به  يك نواردر جهت شيب اصلي توده 
، سينه برابر قطر وشد انتخاب  بود،كه معرف توده  متر 100

در دو جهت بزرگ و كوچك و فاصله از قطر تاج  ارتفاع،
. شدگيري  هاي مختلف اندازه كليه درختان در اشكوب أمبد

استفاده از  و با شده انجام يها يريگ با استفاده از اندازه
  .شدم يرستاس مناسب يجنگل در مق رخ نبمافزار اتوكد  نرم
  
  جينتا
 ب درختانيترك

 2 شكل درمطالعه  تعداد در هكتار درختان در توده مورد
جنگل . شده است ارائه 3 شكلدر  هاآن يختگيو درجه آم

درصد  53 باخته است كه راش يآم هتود كيمطالعه  مورد
 ،از راش پس. خود اختصاص داده است بهرا بيشترين سهم 

درصد در رتبه  هفتو سرخدار با  هشت، افرا با 20ممرز با 
ط به هم مربو يختگين درجه آميد و كمترنچهارم قرار دار

قطور سرخدار در  يها هيكه تعداد پا يياز آنجا .ملج است
 يدرصد حجم ،قطر آن است كم يها هيشتر از پايتوده ب

 .)4 شكل( شتر از درصد تعداد آن استيمراتب ب سرخدار به
هكتاري  50 هاصله درخت در تود 12517درمجموع 

حجم  ،گيري شد كه براساس جدول تاريف جنگل گزو اندازه
 جنگل سرپاي حجم ،مترمكعب 29653كل درختان توده 

 نسبت سرخدار حجمي درصد و هكتار در مكعب متر 593
  .شد محاسبه 17 توده حجم به
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  هاي مختلف در جنگل گزو تعداد در هكتار درختان گونه -2 شكل
  

  
  

  جنگل گزو ي مختلف درها براساس تعداد گونه درجه آميختگي -3 شكل

  
  

  جنگل گزوها در  درصد حجمي درختان سرخدار و ساير گونه -4 شكل
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  درختان سرخدار يپراكنش قطر
پراكنش تعداد درخت بر حسب قطر گونه سرخدار در 

 هاي همسال است مطالعه شبيه منحني توده منطقه مورد
سمت راست حاكي  ضمن اينكه گستردگي آن به ،)5شكل (

 هدهند اين منحني درحقيقت نشان. استبودن توده  از مسن
سه نسل جوان، ميانسال و مسن است كه بيشترين سهم را 

دليل ديرزيستي  هباشد كه اين مورد هم ب نسل ميانسال دارا مي
توجه در اين نمودار جهش آن  از نكات قابل .سرخدار است

متر است كه البته بيشترين تعداد  سانتي 70طري در طبقه ق
وجود درختان . درختان سرخدار نيز دراين طبقه قرار دارد

متر از نكات قابل  سانتي 190سرخداري با قطر بيش از 
  .جنگلي است هتوجه در اين تود

  
  

  زوجنگل گ منحني پراكنش قطري درختان سرخدار در -5شكل 
  

  ها ر گونهيسا يپراكنش قطر
نمودار پراكنش  ،دهد ينشان م 6 طور كه شكل همان

كاهنده است كه نشانگر  يشكل هذلول ها به ر گونهيسا يقطر
ن تعداد درختان يشتريب همچنين .استك توده ناهمسال ي

اصله  72/58متر به تعداد  يسانت 10 يقطر همربوط به طبق
 145 يقطر هن آن مربوط به طبقيدر هكتار و كمتر

راش  .استاصله در هكتار  02/0متر به تعداد  يسانت
 يطبقات قطر ين تمامين تعداد در هكتار را در بيشتريب
 6 شكل  .استمتر دارا  يسانت 145و  140جز طبقات  هب

 توان اذعان كرد يرو م نياز ا ،است يكم يها ينظم يب يدارا
ك يدرختان سرخدار  ياستثنا پراكنش درختان بهكه شكل 

ك جنگل يدر  .دهد ينشان م ناهمسال منظم را هتود
 درختان از يتمام ياز جنگل دارا يا ناهمسال منظم هر قطعه

 يطور عمل هن حالت بيا اما ،باالست ين قطرتا قطرهايكمتر
  .آيد يش ميپ كمتر ،سطوح كوچك يبرا

  منحني ارتفاع درختان سرخدار
در ) سالم و ناسالم(منحني ارتفاع درختان سرخدار 

معموالً وقتي ارتفاع . ارائه شده است 8و  7 هاي شكل
دست آمده  هو از نتايج بشود  ميگيري  درختان قطور اندازه

كه درختان  از آنجايي ،شود در رسم منحني ارتفاع استفاده مي
قسمت انتهايي منحني  ،اند به حداكثر ارتفاع خود رسيده

آن قسمت از منحني كه مربوط به درختان قطور (ارتفاع 
 .آيد تقريباً به شكل افقي يا با شيبي ماليم در مي) شود مي
دليل سن زياد درختان سرخدار بعضي از درختان دچار  هب

اند كه اين موضوع موجب  هايي در ناحيه تاج شده شكستگي
حال سعي شده  با اين .ستهايي در ابر نقاط شده ا نظمي بي
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منحني ارتفاع بدون درنظر گرفتن نقاطي كه فاصله كه است 
 .ددارند، رسم شو زيادي از ميانگين ارتفاع طبقات قطري

هرچند منحني مذكور بيانگر ارتفاع دقيق هر طبقه قطري 
تواند شماي كلي از شدت افزايش  شيب آن مي اما ،باشد نمي

هاي  بررسي. دهد ارائهرا ارتفاع در طبقات مختلف قطري 
تواند  دهد كه ارتفاع درختان سرخدار مي انجام شده نشان مي

به مرور زمان و با فرا رسيدن  اما ،متر برسد 30حداكثر به 
قسمتهايي از تاج  ،سن ديرزيستي و در طي ساليان طوالني

اين نكته باعث سير نزولي  و شكند شده و ميآنها خشك 
  .شود ارتفاع آنها مي

  

  

  

  جنگل گزو در )سرخدار جز هب(ها  رگونهيسا قطريپراكنش منحني  -6 شكل
  

  
  

  ) سالم و ناسالم( ارتفاع درختان سرخدار يمنحن -7 شكل
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y = -0.0007x2 + 0.2275x + 5.8719
R² = 0.3663
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  ارتفاع درختان سالم سرخدار يمنحن -8 شكل
  

  )يبند اشكوب( توده يساختار عمود
. دهد يجنگل گزو را نشان م طولي ليپروف 9 شكل

 يها از گونه يهمراه بعض رفت راش به يطور كه انتظار م نهما
همراه  برگ مانند ممرز در اشكوب باالتر و سرخدار به پهن
 اند، گرفتهبرگ در اشكوب دوم قرار  جوان پهن يها گونه

زان كمتر خاس يم از قسمتها جل و به ينكه در بعضيضمن ا
توجه آن  نكته قابل. راشكوب توده وجود دارديز در زين

قرار  يبردار كه در گذشته مورد بهره ييها است كه در قسمت
ز ين يپوشش، اشكوب سوم در اثر باز شدن تاج ،گرفته است
 ،ل شده استيبرگ تشك پهن يها ات گونهيح ديدر اثر تجد

ك جنگل ي ،ها شتر قسمتيتوده در ب يساختار عمود اما
قابل ذكر است كه در اين توده، . دهد يدواشكوبه را نشان م
   .گيري شد اندازه درصد 75 پوشش متوسط درصد تاج

  
  

  طولي جنگل گزو رخ نيم -9 شكل

y = -0.0016x
2
 + 0.4069x + 2.5456

R
2
 = 0.8666
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 بحث
دهد  ينشان م يبررس درختان توده مورد يختگيدرصد آم

 .راش است هب توده مربوط به گونين سهم تركيشتريكه ب
راشستان همراه با  هجامع ياست كه جامعه مورد بررس يهيبد

  مطالعات .باشد يم )Taxo-Fagetum(سرخدار 
 ازجمله ساختار،(شده درمورد سرخدار  انجام يشناس نگلج

دهد كه گرچه  ينشان م )ارتفاع يو منحن يپراكنش قطر
مانند  ييها توان رقابت با گونه ،سرخدار ازنظر سرعت رشد

اد به يمانند تحمل ز ياتيداشتن خصوص اما ،راش را ندارد
آن موجب شده است كه بتواند  زيادار يبس يستيرزيه و ديسا

ها ادامه  قرن يات خود در طيتر به ح نييپا يها شكوبآدر 
  .دهد

خصوص  رو در ه در پژوهش پيشعمطال توده مورددر   
تواند  شكل پراكنش قطري درختان سرخدار و اينكه نمي

متوسط  توان به رويش مي ،متعلق به يك توده همسال باشد
 28/0ساالنه درختان سرخدار كه طي صد سال مقداري بين 

درنتيجه  .استناد كرد )Lesani,1999( متر است ميلي 56/1تا 
 6/25ساله دو درخت سرخدار حداكثر  20اختالف قطر 

 30بنابراين درختان سرخداري با قطرهاي  ،دشو  متر مي ميلي
توانند متعلق به يك توده همسال  متر نمي سانتي 190و 

نحوه پراكنش قطري ساير  ،استدالل فوق بر عالوه .باشند
ها، شكل آميختگي درختان سرخدار و وضعيت  گونه
ديدحيات سرخدار نيز بيانگر اين واقعيت است كه هرچند تج

نحوه پراكنش قطري نموداري شبيه  نظردرختان اين توده از
توانند همسال باشند و  ولي نمي ،هاي همسال دارند توده

درواقع توده درختان سرخدار توده ناهمسالي است كه ضعف 
تدريجي تجديدحيات اين گونه طي ساليان متمادي منجر به 

هاي جوان در نمودار پراكنش قطري آنها  اهش تعداد پايهك
  . است شده

صددرصد درختان  ياز آماربردار آمده دست بهج ينتا  
مطالعه مدت  مورد هقت است كه تودين حقيا انگريب ،سرخدار

ات سرخدار دچار يدحيتجد ازنظراست كه  يزمان طوالن
نشان اد يز يهابا قطر يدرخت يها هيپا يفراوان. استمشكل 

از آنها به  يارياز مسن بودن درختان سرخدار دارد كه بس

 زياددرصد  دليلن موضوع ياند و ا دهيرس يستيرزيسن د
 ،باشد يمنيز مطالعه  درختان ناسالم سرخدار در توده مورد

از قطع آنها  ينكه ناسالم بودن آنها سبب خودداريضمن ا
در مورد  شده انجام يها يبررس  . است شدهتوسط انسان 

دهد كه درختان سرخدار   يارتفاع درختان سرخدار نشان م
ش سن و يبا افزا اما ،متر برسند 30قادرند به ارتفاع حداكثر 

نوك تاج آنها  يها ج شاخهيتدر به يستيرزيدن به سن ديرس
مرور زمان  و به يعيكه در اثر عوامل طب شود مي خشك

باتوجه به سن . شود ياز ارتفاع درخت كاسته م شكند و يم
ن نوع يا ،مطالعه اد درختان سرخدار در جنگل مورديز

 ياد ابر نقاط منحنيز يموجب پراكندگ يتاج يها يشكستگ
شده در كشورهاي اروپايي و  تحقيقات انجام  .است شده

حداكثر ارتفاع كه دهد  بسياري از كشورهاي ديگر نشان مي
كمتر از ارتفاع آن در  درختان سرخدار در اين مناطق معموالً

 ,Thomas & Polwart( هاي ايران است بعضي از رويشگاه

توان درختان سرخداري با ارتفاع  كه مي طوري هب ،)2003
 ,Lesani( آباد هاي خالص افراتخته علي متر را در جنگل 30

  .هاي آميخته گزو يافت و جنگل )1999
نكته است ن يانگر ايب يبند از اشكوب آمده دست بهج ينتا  

زان رشد خود قادر به يبا ارتفاع و م ،كه اگرچه سرخدار
ل يدل هب اما ،باشد يبرگ نم پهن يها ر گونهيرقابت با سا

ت خود را در داخل توده يتواند موقع يپسند بودن م هيسا
در اشكوب هايي مانند راش و ممرز  از گونه پسو  كندحفظ 

مختلف  يها شده در قسمت مشاهدات انجام. رديدوم قرار گ
ها  شتر قسمتيدهد كه توده در ب يمطالعه نشان م مورد توده

دواشكوبه است كه راش و ممرز در اشكوب باال و سرخدار 
از  ييها ن در قسمتيبرا عالوه .رديگ يدر اشكوب دوم قرار م

 ،قرار گرفته است يبردار جنگل كه در گذشته مورد بهره
استقرار راش و  را كه ناشي ازتوان اشكوب سوم  يم

 مورد هدر واقع تود. مشاهده كرد است،گر يد يها گونه
اشكوبه باشد كه راش در اشكوب باال و  سه بايد يبررس

سرخدار، ممرز و راش در اشكوب دوم و سرخدار در 
 يات طيح ديل ضعف تجديدل هاشكوب سوم مستقر باشد كه ب

 يليسرخدار در اشكوب سوم خ حضور ،يطوالن يها سال
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راشكوب جل در يز وجود ،توجه از نكات قابل .استكم 
 يپوشش انبوه آنها مانع از جنگل است كه تاج ييها قسمت
درنهايت  .باشد يگر ميد يها گونه ياستقرار زادآور براي

منظور تداوم بقاي درختان سرخدار نسبت  شود به پيشنهاد مي
با ايجاد خراش  و به خروج دام از اين محدوده اقدام شود

 .شودسطحي و بذركاري به زادآوري اين گونه كمك 
هاي  همچنين باتوجه به اهميت گونه سرخدار در جنگل

گاه جنگلي سرخدار  عنوان ذخيره اين منطقه به هيركاني،
 .معرفي شود
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Abstract 
In this study, 50 hectare of mixed yew stand was structurally investigated across Gazoo 
forest, a study area between 1100-1300 m a.s.l located 50 km from Zirab town in 
Mazandaran province. All yew individuals above 7.5 cm D.B.H were full calipered by 
measuring their height and DBH. A transect of 20 ×100 m was selected to study the 
stand vertical structure. Within the transect, DBH, height, crown diameter and distance 
from origin of each tree were measured. The diameter distribution curve of yew stand 
resembled an even-aged stand, which was yet due to a long-term decrease of 
regeneration which resulted in absence of young yew individuals. The stand structure 
was two-story (three-story in thinning area), with Fagus orientalis and Carpinus betulus 
trees covering the overstory. Maximum height and DBH of yew trees were 30 and 2 m, 
respectively. Volume of standing tree was 593 m3 ha-1, which accounted for 17% of the 
total volume percentage within the stand. 
 
Keywords: Layering, forest structure, Yew, Gazoo.  


