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Abstract

A small part of the flora of Iran belongs to coniferous plants. There are only nine native species of the conifers 
in these areas. In the flora of Iran, the sites and distribution range of the species are not completely detected 
yet. Despite many studies done on Taxus baccata and Platycladus orientalis, many of their natural habitats 
and their distribution range are still unknown. Hence two sites of Lafoor (Taxus) and Zarandin (Platycladus) 
were introduced and surveyed, and the conservational and geographical position of the species has been 
analyzed at the local, national, and global level. In addition to introducing habitat features of the sites, a 
new geographical distribution map has been conducted and the conservation status of the plants has been 
analyzed by the IUCN categories.

Keywords: Coniferous, Hyrcanian forests, Taxus baccata, Platycladus orientalis, conservation status, 
endangered, plant geography.
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چکیده
بخش کوچکی از فلور ایران به گونه های سوزنی برگ اختصاص دارد و تنها 9 گونه سوزنی برگ بومی در این 
محدوده جغرافیایی انتشار دارند. رویشگاه و مناطق انتشار تعدادی از این گونه ها هنوز در فلور سرزمین ایران 
به طور کامل شناسایی و بررسی نشده است. با توجه به اینکه بسیاری از رویشگاه های طبیعی و دامنه گسترشگاهی 
دو گونه سرخدار و نوش به ترتیب از تیره های Taxaceae و Cupressaceae با وجود مطالعات گوناگون هنوز 
ناشناخته مانده است، در این  مقاله ضمن معرفی ویژگی های رویشگاهی سرخدار در لفور، رویشگاه های نوش 
سنگده، زرندین و سورکش، مشخصات اکولوژیکی و محدوده گسترش و نیز برخی ویژگی های جمعیتی آن بررسی 
شده است. همچنین تحلیل  مختصری از جغرافیای گیاهی و جایگاه حفاظتی آنها مطابق طبقه بندی IUCN در سطح 

منطقه  ای، ملی و جهانی، ارائه شده است.

واژههایکلیدی: سوزنی برگان، جنگل های هیرکانی، سرخدار، نوش، جایگاه حفاظتی، در حال انقراض، جغرافیای 
گیاهی.
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مقدمه
و  نتشار  ا ه  محدود

گیاهان  جغرافیایی  پراکنش 
بودن حداقل  فراهم  به  وابسته 

کولوژیک  ا بع  منا و  کتور ها  فا
مناسب و مورد نیاز آنها است که این 

حداقل ها تحت تأثیر مستقیم عوامل مختلفی 
حتی  یا  گیاهان  دیگر  با  رقابت  از جمله 

کنترل کننده های جانوری در اکوسیستم های 
مختلف است. موانع جغرافیایی و اکولوژیک 
نیز از دیگر محدودیت های فیزیکی در تعیین 
حدود قلمرو انتشار گیاهان است. یکنواختی 
منابع و شرایط اکولوژیک همراه با همگنی های 
ژئومورفولوژیک  ناهمواری ها در صورت فراهم 
بودن رطوبت و دمای مورد نیاز، سبب گسترش 
بی شک  این محدوده  وسیع گونه ها می شود. 
شرایط  خود،  سطح  گستردگی  تأثیر  تحت 
مساعدتری برای حفاظت از گونه ها و تنوع 
زیستی ایجاد خواهد کرد و به بهترین شکل، 
گونه های گیاهی و جانوری را در خود جای 
داده و حفظ خواهد کرد. نیاز های اکولوژیک 
رویشگاه  اکولوژیک  گونه ها، شرایط  خاص 
پراکنش  با  رابطه  در  اصل  مهم ترین  نیز  و 
گونه های گیاهی یعنی توانایی های ژنتیکی و 
رقابت در کسب منابع و شرایط، از مهم ترین 
پارامتر های تأثیرگذار در پراکنش و استقرار 
پوشش گیاهی و انواعی از گونه های وابسته به 
شرایط اقلیمی است که حدود و دامنه پراکنش 
گونه ها را تعیین می کند. در صورت عدم توانایی 
گونه ها در اشغال سریع رویشگاه و گسترش 
آنها  انتشار  و  خود، حضور  رویشی  قلمرو 
به شرایط جغرافیایی خاص می شود  محدود 
تأثیرات  نیز  انتشار  کوچکی سطوح  این  که 
عمیقی بر مکانیسم های جمعیتی و فرا جمعیتی 
اجتماعات گیاهی بر جای خواهد گذاشت و 
با توجه به منشأ جغرافیایی گونه ها، در ابعاد 
متفاوتی وابستگی کورولوژیکی را نمایان خواهد 
ساخت که بر همین اساس سبب بسیاری از 

عوامل بوم زادی می شود.
تأثیر  تحت  بیشتر  گیاهان،  در  بوم زادی 
روند تکاملی گونه ها در رابطه با جغرافیای 
پیدا  نمود  اکولوژیکی  ویژگی های  و  طبیعی 
خواهد کرد و دامنه پراکنش جغرافیایی آنها 
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اکوسیستم  در  محدود کننده  عوامل  توسط 
 ، ی نه ا بین گو و  ن  و ر د بت  قا ر ز جمله  ا
انتشار  محدوده  در  طبیعی  کنترل کننده های 
و  تعیین  آنها  جغرافیایی  پراکنش  دامنه  و 
مشخص خواهد شد. گاهی یکنواختی شرایط 
اکولوژیکی محیط و نیز قدرت رقابتی باالی 
برخی گونه ها با استفاده از ایجاد جمعیت هایی 
باعث  خاکی،  محدودیت های  به  غیر وابسته 
توسعه گونه های انحصاری در وسعت بیشتری 
در  انجیلی  درخت  به عنوان مثال،  می شود، 
جنگل های کاسپینی با وجود انحصاری بودن 
از وسعت و دامنه پراکنش وسیعی در سطح 

جنگل های منطقه برخوردار است. 
با توجه به  انحصاری  گونه های بومی و 
دامنه حضور و سطح انتشار می توانند در رابطه 
و وضعیت  بررسی شوند  مسائل حفاظتی  با 
محدوده  در  آنها  انتشار  سطوح  و  جمعیتی 
ارزیابی  و  مطالعه  مکانی  و  زمانی  فواصل 
سازمان  یا  اتحادیه  رابطه  همین  در  شود. 
جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی، برای 
توصیف جهانی وضعیت گونه های مورد تهدید 
موجودیت  به حفظ  کمک  نیز  و  طبیعت  در 
تنوع زیستی ، در قالب یک پروتکل و با ارائه 
تعریف شده، وضعیت  مرز های  و  طبقه بندی 
حفاظتی گونه ها را براساس شاخص هایی ارائه 
نموده است. این سازمان با کمک محققان و 
دانشمندان متخصص تنوع زیستی و با هدف 
ارزیابی گونه های مورد نظر کشور ها، هر 5 تا 
10 سال یک بار، ارزیابی هایی را ارائه می کند، 
ارزیابی   1996 تا سال  این سازمان  اگرچه 
خاصی را در این  خصوص ارائه نکرد، اما در 
نتایج حاصل  سال 2006 و پس از بررسی 
از بازبینی داده های کشور ها، اسامی بیش از 
در  موجود  جانوری  و  گیاهی  گونه   7000
فهرست گونه های در وضعیت هشدار )قرمز( 

 .)IUCN, 2017( را ارائه نمود
این تحقیقات به صورت دنباله دار توسط 
گروه های تعیین شده، هر سال مورد بررسی 
داده های  نتایج  و  می گیرند  قرار  ارزیابی  و 
حاصل، به صورت فهرست هایی زیر نظر این 
سازمان توسط کشور ها ارائه می شود. کشور 
تنوع  ژئوبتانیکی،  ساختار  به دلیل  نیز  ایران 
اقلیمی و فلوریستیکی خاص خود، همواره 
مورد توجه محققان و متخصصان جغرافیای 

گیاهی و گیاه شناس قرار داشته است. شرایط 
جغرافیایی و اکولوژیک خاص در برخی از 
منشأ  فلورستیک،  مناطق  داخلی  کنج های 
برای  بوم زادی  مرکز  و  گونه  ایجاد  اصلی 
قلمرو  یا  سرزمین  آن  انحصاری  گونه های 
اهمیت  بنابراین،  می شوند.  محسوب  گیاهی 
محدوده  هر  انحصاری  و  بومی  گونه های 
ی  گی ها یژ و ه  ن کنند بیا قلیمی  ا یست  ز
حاوی  که  است  ژئوبتانیکی  منحصربه فرد 
ذخایر  با  رابطه  در  ارزشمندی  اطالعات 
ژنتیکی زیست مندان و وقایع تاریخی گذشته 
آن است. در بررسی های بیش از یک قرن 
مطالعات  و  ایران  در  گیاه شناسی  تحقیقات 
و  خارجی  گیاه شناسان  توسط  شده  انجام 
ایرانی و نیز براساس فلور و طبق گزارش های 
گونه های  تعداد  کل  مجموع  تاکنون  متعدد، 
 7500 بین  ایران  در  بومی  شده  شناسایی 
اگرچه  است.  برآورد شده  گونه   8000 تا  
بررسی های  نیازمند  نیز  تعداد  این  برآورد 
دقیق تر و کنترل گونه ها با استفاده از نمایه ها 
و گونه های تأیید شده و تاکسون های مربوط 
به هر گونه است، ولی با توجه به این تعداد 
گونه شناسایی شده برای فلور ایران، تا سال 
1378، نزدیک به 1400 گونه یعنی بین 20 
فهرست گونه های  25 درصد گونه ها در  تا 
 Jalili(  طبقه بندی شدند )Red List(هشدار

 .)& Jamzad, 1999
بخش مهم و تأثیر گذاری از فلور بومی و 
انحصاری ایران، به گونه های چوبی و به ویژه 
گونه های درختی تعلق دارد که نقش مهمی 
را در ساختار و تشکیل اکوسیستم ها، در این 
محدوده جغرافیایی، ایفا می کند. جنگل های 
البرز  شمالی  دامنه های  در  که  ایران  شمال 
یا  کاسپینی  جنگل های  به  و  گرفته  جای 
هیرکانی معروف هستند، از تعداد زیادی از 
بومی تشکیل  عناصر درختی و درختچه ای 
شکل گیری  در  را  مهمی  نقش  که  شده اند 
پوشش  ایجاد  و  منطقه  جنگل های  ساختار 
رو،  پیش  پژوهش  در  دارند.  آن  گیاهی 
گونه  دو  رویشگاه های  بررسی  هدف  با 
کاسپینی  حوزه  در  که  بومی  سوزنی برگ 
انتشار دارند، به معرفی مناطق جدید انتشار 
و نقشه پراکنش جغرافیایی، اهمیت زیستی و 
ارزش های اکولوژیکی آنها خواهیم پرداخت 
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و  حفظ  لزوم  بر  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  آنها  رویشگاه های  و 
مراقبت از رویشگاه های آنها تأکید خواهد شد. 

موردمطالعه گونههای 
Taxus baccata L.سرخدار

سرخدار درختی است از تیره  Taxaceae و یکی از قدیمی ترین 
گونه های درختی جنگل های حوزه کاسپینی است که بیشتر به صورت 
تک پایه، یا در گروه های کوچک در این محدوده جغرافیایی جنگلی 
و مرطوب انتشار دارد. دامنه انتشار این گونه به صورتی است که از 
جنگل های غرب استان گیالن و دامنه های با جهت غالب و عمومی رو 
به شرق کوه های تالش شروع و تا حد شرقی رویش های هیرکانی در 
جنگل های گلستان امتداد می یابد. این گونه همچنین در دامنه ارتفاعی 
متغیری رشد می کند، پایین ترین نمونه های مشاهده شده از انتشار این گونه 
جنگل های کم ارتفاع و زیر 100 متری شرق نوشهر، روی دیواره های 
سنگی جنوب روستای مزگا است و این محدوده کم ارتفاع تا حوالی 
نیز  این درختان  انتشار  باال ترین حد  امتداد می یابد.  انارور  روستای 
طبق گزارش های مختلف و بررسی های میدانی تا ارتفاع 2600 متری 
و در برخی مناطق تا 2700 متری است که مربوط به دامنه های رو 
به جنوب و صخره ای دودانگه ساری است )زارع، 1380(. چنانچه از 
دامنه انتشار شرقی و غربی و ارتفاعی این درخت مشخص است، این 
درختان وابستگی خاصی به شرایط اقلیمی و خاکی در این محدوده 
رویشگاهی نشان نمی دهند، بنابراین، سرخدار درختی وابسته به خاک 
و  انفرادی  انتشار  نیست. سرخدار عالوه بر  اقلیمی خاص  و شرایط 
پراکنده، تمایل به حضور اجتماعی نیز داشته و جزو معدود گونه های 
پهنه رویشی هیرکانی است که در هر دو صورت اجتماعی و  بومی 
انفرادی مشاهده می شود و رشد می کند. توده های تقریبًا خالص این 
درخت در پهنه رویشی هیرکانی، یکی از مناظر و جلوه های ساختاری 
و رویشی منحصربه فرد در رویشگاه های جهانی آن است. تعدادی از 
رویشگاه های پراکنده سرخدار به ویژه در ارتفاعات جنگلهای حویق، 
انگونش، لیسار در محدوده بیت تالش و آستارا، رویشگاه سرخدار 
امام زاده ابراهیم، سیاهکل الهیجان، سرخدارهای پراکنده جنگل املش 
و هلودشت در استان گیالن، رویشگاه و توده های ارزشمند سرخدار 
عسل محله و نوشا در تنکابن، رویشگاه آمیخته سرخدار جل چال و 
کالردشت، رویشگاه و درختان پراکنده سوردار در نور، جنگل سرخدار 
واز  در جنوب شهرستان نور، جنگل های سرخدار فرنگیس قلعه در غرب 
هراز آمل، جنگل های سرخدار لفور و گزو در سواد کوه، جنگل های 
بوال در جنوب ساری، جنگل های سرخدار دره  سرخدار سردار دره 
زیارت گرگان، پونه آرام، دول آرام و سیاه رودبار و افراتخته در علی آباد 
استان گلستان از جمله اجتماعات ارزشمندی هستند که اهمیت آنها نه 
تنها در سطح ملی بلکه دارای اهمیت و اعتبار جهانی هستند. در بسیاری 
از کشور های محدوده انتشار این گونه در پهنه رویشی اروپا- سیبری 
جزو عناصر گیاهی درحال انقراض محسوب شده و به شدت مورد 
حمایت قرار دارند. این گونه  در ایران و طبق قوانین منابع طبیعی جزو 
گونه های ممنوع القطع و دارای جایگاه حفاظتی است و به عنوان گونه 

مورد تهدید طبقه بندی می شود. در این مقاله، لفور، به عنوان یکی از 
رویشگاه های کمتر شناخته شده اجتماعات سرخدار مورد بازبینی و 
بررسی قرار گرفته و بررسی و برخی از ویژگی های طبیعی و زیستی 
آن ارائه می شود، همچنین به برخی از مهم ترین ویژگی های زیستی و 

جایگاه حفاظتی آن  اشاره خواهد شد.

 Platycladus orientalis (L.) Francoنوش
از  بیش  به  به ندرت  و  است  متوسط  ارتفاع  با  درختی  نوش 
پایه های کاشته شده در قدیم،  15 متر می رسد، اگرچه در مورد 
ارتفاع بیشتری گزارش شده است. در رویشگاه های اصلی و مناطق 
این درخت  دارد.  فرم مخروطی  اغلب  این درخت  انتشار طبیعی، 
در منابع، به عنوان یک عنصر شرقی معرفی شده و از منچوری تا 
به  منابع و کتاب های مربوط  انتشار دارد )زارع، 1380(. در  کره 
سوزنی برگان، اشاره ای در مورد پراکنش طبیعی این درخت در ایران 
نشده است، در حالی که سه رویشگاه طبیعی با درختان کهنسال این 
از  مانده  جا  به  توده های  در واقع  اند.  گرفته  قرار  ایران  در  گونه 
این درخت در ایران، غربی ترین محدوده انتشار جهانی و گسسته 
این گونه در جهان است و با توجه به نوع مناطق رویشی وابسته 
به اقلیم Sino-Japonian در شرق و تفاوت های رویشی با اقالیم 
زیستی– رویشی در غرب آسیا، این فرضیه متصور است که توده ها 
باقی مانده سطوح  ایران نمی توانند  و رویشگاه های این درخت در 
و  باشند  گذشته  تاریخی  دوران های  در  آن  پیوسته  تقریبًا  انتشار 
جدایی های  تأثیر  تحت  درخت  این  جمعیت های  می رسد  نظر  به 
جغرافیایی متمایز از یکدیگر باشند که مطالعات بیشتر این فرضیه 
ایران  فلور  در  اسدی  مصطفی  دکتر  کرد.  خواهد  رد  یا  اثبات،  را 
بیان  ایران،  این گونه در شمال  در خصوص زیستگاه های گسسته 
می دارد، به نظر می رسد پایه های مذکور باقی مانده از منطقه انتشار 
به صورت  که  باشند  زمین شناسی  سوم  دوران  در  گونه  این  وسیع 
لکه هایی در شمال ایران و در پناهگاه های مناسب به حیات خود 

ادامه داده اند )اسدی، 1376(.
خارج  مناطق  از  بسیاری  در  نوش  از  پراکنده ای  تک درختان 
از شمال ایران وجود دارند که بیشتر به جهت همیشه سبز و خوش 
داشته  ویژه ای  جایگاه  ایرانیان  بین  در  زربین،  همانند  بودن،  فرم 
و کاشته می شوند. تاکنون از وجود جنگل های طبیعی این درخت 
گزارش  ایران  شمال  یا  کاسپینی  رویشی  محدوده  از  خارج  در 

است.  نشده  ارائه  مستندی 

روشتحقیق
موردمطالعه محدوده

این بررسی در رابطه با دو گونه سوزنی برگ بومی جنگل های شمال 
از  گونه ها  این  پراکنش  گستردگی  به  توجه  با  است.  شده  انجام 
غرب به شرق جنگل های هیرکانی و نیز متغیر بودن دامنه ارتفاعی 
حضور آنها از مناطق کم ارتفاع تا حد نهایی رویش های جنگل چه 
به صورت حضور پراکنده و انفرادی، یا به صورت جمعیت های کوچک 
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و بزرگ، تمامی عرصه های جنگل های 
کاسپینی، محدوده مورد مطالعه محسوب 
و  خص  شا ی  گی ها یژ و  . ند می شو
قلیمی  ا زیست  محدوده  این  عمومی 
و  رطوبتی  یط  شرا ز  ا ری  برخوردا
تابستان های  با  معتدل مرطوب  اقلیمی 
مالیم  زمستان های  و  مرطوب  و  گرم 
سرد  معتدل  اقلیم  و  کم ارتفاع  مناطق  در 
 2000 از  باالتر  ارتفاعات  در  فراسرد  یا 
)زارع،1380(  است  دریا  سطح  از  متری 
محدوده  این  اقلیمی،  تغییرات  به طور کلی 
به صورتی است که از غرب به سمت شرق 
جنگل های هیرکانی با شیب نسبتًا مالیم از 
رطوبت و بارش ها کاسته شده و برعکس به 
میزان گرما و طول دوره خشکی یا ماه های 
در  روند  این  می شود.  افزوده  سال  خشک 
کدام  هر  در  نیز  ارتفاعی  تغییرات  با  رابطه 
چرا  است،  متغیر  رویشگاه ها،  یا  مناطق  از 
که ژئومورفولوژی خاص هر منطقه و به تبع 
آن، ویژگی های اکولوژیک آن نیز تعیین کننده 

بود. متفاوت خواهند  و 

مطالعه روش
به گزارش های  توجه  با  بررسی  این  در 
حاصل از مشاهدات صحرایی و فلورستیک، 

و  بع  منا ر  د د  موجو طالعات  ا همچنین 
رویشگاه های  از  شده  انجام  ارزیابی های 
اکولوژیکی  ویژگی های  مورد نظر،  گونه های 
تمام رویشگاه ها ثبت شد، سپس با پیمایش، 
ثبت نقاط، برداشت اطالعات زمینی و تطابق 
با نقشه های گوگل، موقعیت هر رویشگاه با 
اندازه جمعیت آن مشخص و روی نقشه های 
نقشه های  از  استفاده  با  منتقل شد.  مورد نظر 
طراحی شده روی نقشه های پایه گوگل و با 
توجه به مختصات مربوطه، موقعیت دقیق آنها 
روی نقشه ها تعیین و مناطق پراکنش آنها نیز 

در رویشگاه های اصلی تهیه شدند.
از  آمده  دست  به  اطالعات  به  توجه  با 
پراکنش  چگونگی  و  جمعیتی  ویژگی های 
گستردگی  و  مساحت  گونه ها،  جغرافیایی 
حضور، همچنین نسبت جمعیتی آن در میان 
معیارهای  از  استفاده  با  گیاهی  اجتماعات 
نیازمند  یا  تهدید  مورد  گونه های  طبقه بندی 
توسط  که  گونه ها(  قرمز  )فهرست  حفاظت 
 )IUCN( سازمان جهانی حفاظت از طبیعت
ارائه شده است، ارزیابی و طبقه بندی شدند. 
ین  ا حضور  و  فعلی  وضعیت  معیار،  ین  ا
گونه ها را در رابطه با دیگر گونه های منطقه 
و محدوده جنگل های هیرکانی در نظر گرفته 
است. بنابراین با استفاده از شکل و نمودار، 

این  ریسک خطر  و  نگرانی  میزان  جایگاه، 
گونه ها از سطح جهانی تا کوچک ترین واحد 

یعنی رویشگاه ترسیم شده است. 

نتایج 
با توجه به اهداف و موارد طرح شده، 
دیرینه زی  و  قدیمی  سوزنی برگ  گونه  دو 
همین  در  شدند.  بررسی  نوش  و  سرخدار 
پراکنش  و  انتشار  مناطق  ابتدا  در  رابطه، 
جغرافیایی این گونه ها در جنگل های حوزه 
کاسپین با استفاده از نقشه طراحی شده روی 
نقشه پایه گوگل ارث ترسیم شدند )شکل1(. 
همچنین برخی ویژگی های مربوط به گونه ها 
آنها  حفاظتی  و  اکولوژیکی  ارزش های  و 

بررسی و ارائه شده است.
 

سرخدار
ستان  ا در  لفور  ر  سرخدا جنگل های 
مازندران و در مناطق باالدست دره تاالر در 
سواد کوه و در محدوده مختصات "46 ´11  
°36 تا "8.39 ´10 °36 عرض جغرافیایی 
طول   52°  50´  34" تا   52°  48´ و"37 
جغرافیایی قرار دارد. حد اقل ارتفاع محدوده 
جنگل های سرخدار منطقه 540 متر و حداکثر 
است.  دریا  از سطح  متر   1550 آن  ارتفاع 

شکل 1- محدوده گسترشگاهی و نقشه پراکنش جغرافیایی جدید نوش )Platycladus orientalis ( و سرخدار  )Taxus baccata( لفور و گزو ) نقشه طراحی شده بر 
) Google Earth, 2020 پایه و بر گرفته از
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شکل 2- سرخدار های تنومند و قدیمی جنگل های لفور

شکل3- جنگل های آمیخته سرخدار لفور

6، شماره 1، پیاپی 26، فروردین- اردیبهشت  1400
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شکل4- سرخدار ) .Taxus baccata L(، جنگل های آمیخته راش، سرخدار و جل در لفور )سوادکوه 
مازندران(

بررسی های انجام شده در این جنگل ها 
منطقه  درختی  غالب  تیپ  داد،  نشان 
راش– ممرز بوده و در آن که در سطح 
مناطق  از  منطقه  از جنگل های  وسیعی 
به  نزدیک  محدوده  یعنی  باالدست 
1600 متری بدون در نظر گرفتن جوامع 
 )Transitional communities( بینابینی
گسترده شده است، درختان سرخدار به صورت 
پراکنده، یا تقریبًا خالص همراه با درختان راش 
سرخدارستان  راش-  جامعه  دارند.  حضور 
شده  معرفی  و  شناسایی  منطقه  این  در  نیز 
است. با توجه به بررسی های انجام شده، این 
جنگل های از درختان سرخدار ساختار سنی 
متفاوتی را نمایش می دهند به طوری که در 
ارتفاع برابر سینه،  از قطر 5 تا 10 سانتیمتر 
پایه  در درختان جوان تا 110 سانتیمتر در 
دیده می شوند،  آمیخته  به صورت  های مسن 
نیز  و  شکسته  تاج  پایه های  ینکه  ا ضمن 
خشکه دار های زیادی نیز در منطقه مشاهده 
می شوند. اگر شرایط اکولوژیکی بین مناطق 
را مقایسه نکنیم، در مجموع، جنگل های لفور، 
بیشترین تعداد از قطور ترین درختان سرخدار 
جنگل های هیرکانی را در خود جای داده اند 

)گل علیزاده، 1378(. 
گاهی توده های سرخدار به ویژه در مناطق 
پرشیب و دره های مرطوب، با درختان جل 
 )Laurocerasus officinalis Roemer(
همراه هستند  )شکل های 3 و 4(.  عالوه بر حضور 
فراوان ممرز ).Carpinus betulus L( ا در این 
همچون  دیگری  درختان  رتفاعی،  ا طبقه 
Tilia rubra DC. ssp caucasi� )نمدار

وحشی   گیالس  و   )  ca (Rupr.) Engler
از  که   )Cerasus avium (L.) Moench(
نیاز های اکولوژیکی و رویشگاهی مشابهی به 
ویژه در بستر رویش برخوردارند، به فراوانی 
از  تعدادی  رابطه،  این  مشاهده می شوند. در 
توده های  در  گیاهی همراه  پوشش  مهم ترین 

سرخدار در جنگل لفور عبارتند از:
 Blechnum spicant (L.) Roth.,
 Dryopteris caucasica (A.Braun)
 Fraser-Jenk. & Corely, Polystichum
aculeatum (L.) Roth. ex Mert, Athyri�
 um filix�femina (L.) Roth., Hypericum
 androsaemum L., Danae racemose
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شکل 5- جایگاه، میزان نگرانی و احتمال ریسک درخت سرخدار به عنوان یک گونه نادر در اقلیم زیستی یا قلمرو رویشی اروپا - سیبری و ایران

 (L.) Moench., Platanthera bifolia
 (L.) Rich., Listera ovata (L.) R. Br.,
 Epipactis helleborine (L.) Crantz,
 Neottia nidus�avis (L.) Rich. , Carex
sylvatica Huds., Matteuccia strutiop�

theris (L.) Tod.i

وضعیتحفاظتیسرخدار 
سرخدار  شد،  گفته  پیش از این  چنانچه 
گونه ای حمایت شده در قوانین منابع طبیعی 
کشور است و در فهرست گونه هایی است که 
بهره برداری  و  اعالم شده  غیر مجاز  آن  قطع 
آن تحت هر شرایطی ممنوع است. این گونه 
در قوانین یادشده به عنوان گونه ممنوع القطع 
مورد  در  عنوان  این  که  است  شده  معرفی 
درختانی به کار برده می شود که تعداد آنها 
اگرچه  این موضوع  است،  پایه   20 از  کمتر 
دست  این  از  حفاظت  برای  خوبی  شروع 
گونه ها است، اما متأسفانه هیچ دستور العمل 
علمی برای حفاظت از آنها ارائه نشده است. 
بنابراین، این گونه با توجه به شرایط انتشار، 
اکولوژیکی  اهمیت  و  جمعیتی  ویژگی های 

دارای جایگاه حفاظتی ویژه ای است و در این 
خصوص می تواند به عنوان گونه مورد تهدید یا 
در معرض خطر باالی انقراض )Vu( طبقه بندی 
شود. چنانچه براساس ارزش ها و نیز وضعیت 
انتشار گونه در سطح جهان و مناطق انتشار 
و  وضعیت   )5 )شکل  دیاگرام  آن،  طبیعی 
جایگاه حفاظتی این گونه را طبق طبقه بندی 
IUCN نمایش می دهد. در این دیاگرام ارزش 
و جایگاه درخت سرخدار در سطح جهان، 
به عنوان گونه در  شرایط بحرانی یا به شدت 
وخیم )CR(، در قلمرو رویشی اروپا- سیبری، 
در   ،)EN(انقراض معرض خطر  در  به عنوان 
فلور سرزمینی ایران، به عنوان گونه در معرض 
آسیب )VU( و در جنگل های هیرکانی و حتی 
جنگل های ارسباران به عنوان گونه در معرض 
آسیب )VU( معرفی شده است. این گونه، در 
جنگل های لفور با توجه به وضعیت توزیع، 
در  گونه  به عنوان  جمعیت،  و  انتشار  سطح 
آستانه تهدید )NT( طبقه بندی می شود. چنانچه 
در دیاگرام مشخص است، در همه سطوح به 
غیر از منطقه انتشار آن در لفور که وضعیت 
جمعیتی آن به نسبت سطح انتشار در همان 

سرخدار  درخت  شود،  می  برآورد  جنگل 
است.  مطرح   )R( نادر  گونه  یک  به عنوان 

ش نو
در  و  فاضل آباد  در  سورکش  جنگل 
و  گرگان  از  کیلومتری   50 تقریبَا  فاصله 
در محدوده هیرکانی شرقی واقع شده است 
خاک های  در  خالص  تقریبًا  به صورت  و 
کم عمق آهکی و گاهی صخره ای و واریزه ای 
مرز های حاشیه ای  در  و  است  مستقر شده 
پهن برگ  درختان  با  خود  انتشار  محدوده 
ممرز،  بلندمازو،  همچون  هیرکانی  بومی  و 
زرشک،  دغدغک،  درختچه های  و  دار  تا 
تنگرس، هلی و سایر گونه ها همراه است. 
درختان این رویشگاه که تحت حفاظت قرار 
از شرایط و وضعیت رویشی خوبی  دارند، 
تهدید کننده  عوامل  مهم ترین  و  برخوردارند 
این توده ها توسعه اراضی کشاورزی و وجود 
تک پایه های محصور در این اراضی و خطر 
قطع تدریجی آنها، همچنین وجود دام و دامدار 
تجدید حیات  به شدت  که  است  منطقه  در 
و توسعه دامنه انتشار آنها را تهدید می کند
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 )شکل های 6 و 7(.
دیگر  و  کوچک  بسیار  رویشگاه 
یا  وزمال  روستای  حوالی  در  نوش، 
سنگده در دودانگه ساری قرار دارد. 

این رویشگاه که در ارتفاع 1160 
متری و در محدوده  مختصات "58.8 
 7.57" و  جغرافیایی  عرض   36°  4´
است،  شده  واقع  شرقی  طول   53 °  11 ´
رویشگاهی است به جا مانده که تعداد پایه های 
پایه   15 از  کمتر  به  درخت  این  باقی مانده 
تغییر شکل  فرمی  اغلب   درختان  می رسد. 
یافته دارند که فشار عوامل تخریب و تهدید 
یعنی توسعه اراضی کشاورزی و فعالیت های 
دامداری در گذشته دامنه انتشار را محدود و 
توده های طبیعی آن را به طور کامل تخریب 
کرده است و امروزه تک پایه های به جا مانده 
رودخانه  دیواره  و  دره  به  محدود  آن،  از 
سنگده است و اغلب درختان به دلیل ریزش 
به  رسیدن  و  سطحی  خاک  شدن  برهنه  و 
ریشه  بیرون زدگی های  دارای  سنگی،  بستر 
بحرانی  وضعیت  در  رویشگاه  این  هستند. 
شدیدترین  نیازمند  و  داشته  ر  قرا شدید 
تمهیدات حفاظتی از جمله محصور کردن کامل 
کنترل حضور  و  کامل  حفاظت  و  رویشگاه 
دام و دامدار و دیگر اهالی، همچنین انجام 
برای حفظ دیواره دره  عملیات آبخیزداری 

از ریزش و تخریب بیشتر است.
کیلومتر   3 از  کمتر  فاصله  در  همچنین 
پایه قدیمی و بسیار  این رویشگاه، چند  از 
کهن سال و تنه دار نوش در قبرستان روستای 
باورهای  در واقع  که  دارد  وجود  سودکال 
مذهبی موجب حفظ این درختان شده است 
و شاید بقایای جنگل های پیوسته نوش در 
منطقه باشند که در گذشته در سطح وسیع تری 

بودند.  یافته  گسترش 
رویشگاه جدید زرندین: این رویشگاه در 
شرق مازندران، یکی دیگر از گسترشگاه های 
باقی مانده درختان نوش در محدوده رویشی 
نکا  شهرستان  جنوب  در  که  است  هیرکانی 
این  است.  شده  واقع  زرین دین  روستای  و 
درختان در کنار و لبه های پرتگاهی رودخانه 
نکا و حاشیه جنگل های بلوط- ممرز- انجیلی 
باقی مانده  توده های  در واقع  دارند.  انتشار 
این درختان تحت فشار گونه های پهن برگ 
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شکل 6- جنگل های نوش سورکش )بیشتر درختان روی دیواره های سنگی و حاشیه رودخانه با خاک  بسیار فقیر رشد می کنند.(
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شکل 8- تک درختان باقی مانده نوش در دره رودخانه سنگده ) وزمال و سنگده در دودانگه ساری( که به شدت توسط توسعه اراضی کشاورزی و عوامل تخریبی ناشی 
از آن تهدید می شوند.

شکل 7- رویشگاه نوش سورکش، توده های آمیخته نوش و پهن برگان بومی در مناطق جنوبی رویشگاه
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این  با  مقایسه  در  باالتر  رقابتی  قدرت  با 
درختان به شدت نورپسند و سایه گریز و نیز 
در اثر پدیده دراز مدت فرار از فشار سایه و 
لبه ها  این  به  مجاور  پهن برگان  پوشش  تاج 
و کنج های اکولوژیک پناه آورده اند. قسمت 
شمالی این رویشگاه توسط اراضی کشاورزی 

شکل 9- پایه های نوش در حاشیه و دیواره سنگی دره رودخانه نکارود ) نکا، مازندران(

شکل 10- درختان نوش زرندین که در حاشیه و دیواره سنگی دره رودخانه نکا رویش دارند.

محدود شده است.
 اینکه چرا این توده ها به صورت پراکنده 
قلیمی  ا زیست  و  سرزمینی  محدوده  در 
هیرکانین باقی مانده اند و دامنه گسترشگاهی 
میزان وسعت  گذشته چه  در  ها  این جنگل 
تاریخچه  نشده  معماهای حل  از  نیز  داشته 

انتشار این گونه و دیگر گونه های مشابه مانند 
زربین است. مطالعات هدفمند پالئوبتانیک و 
گرده شناسی در مناطق مستعد می تواند در حل 
این معما راهگشا باشد. درختان این رویشگاه 
از وضعیت و سالمت مناسبی برخوردار هستند 
و تعداد آنها در سطح تقریباً 5 هکتاری رویشگاه 
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شکل 11- جایگاه، میزان نگرانی و ریسک خطر درخت نوش )Platycladus orientalis (L.) Franco( به عنوان یک گونه نادر در اقلیم زیستی یا قلمرو رویشی 
اروپا- سیبری و چینی-ژاپنی، همچنین در فلور ایران

شکل12- توده  آمیخته نوش در جنگل زرندین، نکا
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به حدود 100 پایه یا کمتر می رسد. پایه های 
به  تاج  شکل  دارای  رویشگاه  این  کهنسال 
فرم های مختلفی از گرد، هرمی و گسترده تا 
تخم مرغی هستند که تعدادی از آنها روی لبه ها 
و دیواره های سنگی و صخره ای مستقر شده 
و تعدادی هم در شکاف تخته سنگ ها توسعه 

یافته اند )شکل های 9 و10(.
این رویشگاه توسط افراد محلی، مشاهده و 
گزارش شده است و متاسفانه تاکنون گزارشی 
ارائه  منابع  در  این درخت  از حضور  علمی 
ارزشمند  نشده است، چرا رویشگاهی چنین 
مربوطه  متخصصان  و  گیاه شناسان  دید  از 
این خود مصداق دیگری  مانده است؟  پنهان 
از ناشناخته بودن بسیاری از مناطق و سطوح 
منطقه  بومی در جنگل های  انتشار گونه های 

هیرکانی است.
این رویشگاه با توجه به تغییر شیوه زندگی 
و معیشت مردمان منطقه از گذشته ای نه چندان 
دور تحت تأثیر عوامل مخرب انسانی اعم از 
ناشی  تخریب  و  تجاوز  نیز  و  دامدار  و  دام 
و  داشته  قرار  اراضی کشاورزی  از گسترش 
رویشگاه و موجودیت گونه به شدت مورد تهدید 
قرار دارد و نیازمند تمهیدات حفاظتی مشابه 
رویشگاه وزمال سنگده است که به تعدادی از 

آنها اشاره شده است.

وضعیتحفاظتیدرختنوش 
بررسی های  به  توجه  با  رابطه  همین  در 
انجام شده در سطح رویشگاه ها، درخت نوش 
با توجه به شرایط انتشار، ویژگی های جمعیتی و 
شرایط اکولوژیکی، اهمیت حفاظتی زیادی دارد 
و در این خصوص می تواند به عنوان گونه مورد 
تهدید یا در معرض خطر باالی انقراض )Vu( و 
در برخی رویشگاه ها در وضعیت بحرانی و به 
شدت وخیم طبقه بندی شود، چنانچه بر اساس 
ارزش ها و نیز وضعیت انتشار طبیعی گونه در 
سطح جهان ، شکل 11، جایگاه حفاظتی این 
گونه را طبق طبقه بندی IUCN نمایش می دهد.

ارزش و جایگاه درخت نوش در سطح 
جهان، به عنوان گونه بحرانی یا به شدت وخیم 
و  سیبری  اروپا-  رویشی  قلمرو  در   ،)CR(
 ،)EN(چین- ژاپنی، در معرض خطر انقراض
در فلور سرزمینی ایران با توجه به حضور آن 
در سه رویشگاه متفاوت دارای سه وضعیت 

مختلف است، به طوری که در منطقه و رویشگاه 
گونه  به عنوان  ساری،  دودانگه  درزیکالی 
بحرانی یا به شدت وخیم )CR(، در رویشگاه 
زرین کالی شهرستان نکا در وضعیت در معرض 
خطر انقراض )EN( و در رویشگاه سورکش 
 )VU( فاضل آباد به عنوان گونه در معرض آسیب
طبقه بندی می شود و چنانچه مشخص است، 
در همه سطوح از درخت نوش به عنوان یک 

گونه نادر )R( یاد شده است.

بحثونتیجهگیرینهایی
تنوع  ارزش های  و  اهمیت  به  توجه  با 
وضعیت  نیز  و  گونه ها  حفاظتی  و  زیستی 
در  بومی  گونه های  اکولوژیکی  و  جمعیتی 
فیتو کوریون های  یا  جغرافیایی  مناطق  فلور 
داخلی آنها، نیازمند تمهیدات حفاظتی خاصی 
هستند. برنامه های حفاظتی براساس ویژگی ها و 
شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حاکم در 
کشورهایی که گونه های مذکور در آنها پراکنش 
از  استفاده  با  آنها  که  گرفته اند  دارند شکل 
پروتکل های جهانی حفاظت و به ویژه سازمان 
 )IUCN( جهانی حفاظت از طبیعت و گونه ها
نسبت به حفظ و حراست از گونه های مربوطه 
اقدام می کنند. ایران نیز جزو کشور های متعهد 
است که با برخورداری از فلور نسبتًا غنی و 
ویژگی های جغرافیای گیاهی سرزمین خود در 
حفظ و حراست از فلور بومی و انحصاری، 
نیازمند ارائه راهکارهای مناسب حفاظتی است 
که بر اساس ویژگی های  فرهنگی و اجتماعی 

شکل گرفته است. 
تکمیل اطالعات مربوط به فهرست گیاهان 
در معرض خطر یا به عبارتی گونه های هشدار 
در  بیشتر  بررسی های  نیازمند  قرمز،  لیست 
که  است  رویشگاه هایی  و  طبیعی  مناطق 
و  کم گستره  انحصاری  دربرگیرنده گونه های 
نایاب است. بررسی و کسب اطالعات تکمیلی 
از ویژگی های اکولوژیکی و اجتماعی گونه ها 
در شرایط طبیعی و نیازهای اکولوژیکی آنها 
و شناسایی عوامل محدود کننده انتشار طبیعی 
اطالعات  این  با  است.  اهمیت  با  بسیار  آنها 
می توان برنامه های مناسب حفاظتی را برای 
زیادی  ارزش  که  تاریخی،  و  کهن  گونه های 
از نظر ژنتیکی نیز دارند، تهیه و تدوین کرد و گام 
مهمی برای حفاظت از آنان برداشت. محققان 

در این پژوهش، با شناسایی و معرفی مقدماتی 
رویشگاه های ارزشمند درختان سرخدار و نوش 
تمهیدات  اجرای  تا ضرورت  کرده اند  تالش 
حفاظتی را برای حفظ این رویشگاه ها نشان 
به  کمک  بعدی،  اهداف  تردید،  بدون  دهند، 
توسعه طبیعی این توده ها از طریق جلوگیری 
و کنترل عوامل مخرب و محدود کننده و فراهم 
آوردن شرایط برای تجدید حیات طبیعی این 
رویشگاه ها است که عالوه بر ارزش های ملی، 
دارای ارزش های جهانی نیز هستند. در واقع 
این مناطق دارای ارزش  ژنتیکی باالیی هستند. 
حفظ و حراست از فلور بومی، به ویژه گونه هایی 
تاریخچه کهن خود  و  به قدمت  توجه  با  که 
اهمیت بسیاری داشته اند، می تواند در تکمیل 
این گونه ها در سطح  اطالعات کورولوژیک 
جهانی، همچنین طبقه بندی حفاظتی آنها نقش 
مهمی داشته باشد. امید است در فرصت های 
مورد  لحاظ  این  از  دیگری  بعدی گونه های 

قرار گیرند.  توجه و معرفی 
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