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  چكيده  
نحوه زادآوري اين گونه در  چگونگي پراكنش درختان سرخدار و مل اكولوژيكي درمنظور بررسي اثر برخي از عوا به

 منظور به. هوراند مورد بررسي قرار گرفت حوزهچاي و رويشگاه كوران در  ايلگنه حوزهجنگلهاي ارسباران، دو رويشگاه كالله در 
متر و  1300 تا 1200متر،  1200 تا 1100(آزاد سطح درياي  پراكنش مناسب قطعات نمونه، براي هر منطقه سه طبقه ارتفاعي از

صورت  هب آري به شكل دايره و 10 قطعه نمونه 43اين اساس  بر .انتخاب گرديد موردنظرهاي  رويشگاه در )متر 1400 تا 1300
) كروپالتمي( نمونه كوچك قطعات از مطالعه وضعيت تجديد حيات نيز منظور به. ندبرداشت شد )Selective sampling( انتخابي

منطقه، درصد يي مانند، ارتفاع از سطح دريا، شيب منطقه، جهت ها مشخصه .استفاده شد متر 64/5 شكل به شعاع  اي آري دايره 1
نتايج . گرفت اين قطعات مورد مطالعه قرار ي درختي و زادآوري درها گونه ارتفاع كل براي تمامي برابرسينه و پوشش، قطر تاج

از  و دادهي شمالي را بيشتر ترجيح ها جهت درصد و 75 تا 51ي ها متر، شيب 1300 تا 1200دامنه ارتفاعي  نشان داد كه سرخدار،
ي سرخدار با منشأ هادرصد نهال 53رويشگاه كالله با داشتن  نيز نشان داد كه ها مطالعه زادآوري. باشد تراكم بيشتري برخوردار مي

اين تحقيق نشان داد كه حضور همچنين نتايج  .دارددر وضعيت مطلوبتري قرار  درصد 35زاد نسبت به رويشگاه كوران با  دانه
  .باشد مي )كوران( برداري شده ي بهرهها از توده تربيش )كالله( نشده دخالتي ها ي سرخدار در تودهها پايه

  
  .برداري انتخابي نمونه، زادآوري، ارسباران، سرخدار، اكولوژي :ي كليديها واژه

  
  مقدمه

گذشته سطوح  اه جنگلي ارسباران كه دررويشگ
، هكتار 140000 مساحت د، اكنون بانپوشا وسيعي را مي

استان  جلفا در اهر و، كوچكي از شهرستانهاي كليبر سطح
و  طاهري آبكنار( شود شامل مي آذربايجان شرقي را

اي  منطقه حفاظت شده ارسباران، منطقه). 1387ور،  پيله
متر تا  256 ارتفاع آن ازمرتفع است كه  كوهستاني و

اين منطقه . از سطح دريا متغير است باالتر متر 2896
 ي عميق،ها داراي شكلهاي متنوعي از ارتفاعات، دره

مراتع  رشيب، اراضي جنگلي وپ ي بلند وها دامنه

درخت  ).1381 زاده و مخدوم، سرهنگ( كوهستاني است
علق مت .Taxus baccata Lبا نام علمي معمولي  سرخدار

برگ بومي  سوزني 4يكي از  و Taxaceaeبه خانواده 
 كه دراست ) زربين، ارس، نوش و سرخدار(كشور 

ثابتي، ( رويند طور طبيعي مي جنگلهاي شمال كشور به
سرخدار درختي است با ديرزيستي طوالني كه  ).1381

 آسياي صغير، شمال آفريقا و اروپا، آن منطقه انتشار
). 1377پوربابايي، ( خزر استقسمتي از سواحل درياي 

مناطق  ارتفاعات و در اغلبپسند كه  ايست سايه گونه
 در تاريك، و دار ي سايهها عمق دره كوهستاني در
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اقليم  در ي سنگالخي وها دامنه ي تند وها شيب
مطالعه  ).1380زارع، ( كند رشد مي سرد مرطوب و نيمه

لحاظ  به ممتازش دليل موقعيت بسيار سرخدار به
يرزيستي و د) Paleodendrology( يدرختشناسي  يرينهد
)Longevity (با اهميت است، زيرا سرخدار  بسيار زيادش
نگار، اتفاقات زيستگاه  عنوان يك موجود زنده وقايع به

به مثابه تاريخي زنده و  خود را يك به يك ثبت نموده و
از دو ر سرخدار سالهاي اخي در). 1378لساني، ( پوياست
حفاظت ويژه  )1 :شتر مورد توجه قرار گرفته استجنبه بي

 استفاده از) 2آن و  با توجه به روند رو به انقراض
العاده  حاوي ماده شيميايي فوق كه اندامهاي اين گياه

نام تاكسول است كه كاربرد وسيع آن در  بهارزشمندي 
وش و  نيك( معالجه سرطان اثبات شده است پزشكي و

 ترين و ي سرخدار ايران انبوهها توده). 1385همكاران، 
 آيند شمار مي هترين جنگلهاي سرخدار جهان ب قديمي

و يكي از ذخاير ارزشمند ژنتيكي محسوب ) 1383نراقي، (
رويه در  ي بيهابرداري توجهي و بهره دليل بي هد كه بنشو مي

 1371سال  در طوري كه به ،گرفته معرض انقراض قرار
ع آن ممنوع اعالم شده قط جزء ذخاير جنگلي محسوب و

 كه رسد نظر مي به ).1380حسيني و همكاران، ( است
جانب  از سرخدار جنگلهاي ارسباران بيشترهاي  توده

آنچه امروزه مشاهده  فعاليتهاي انساني آسيب ديده و
زيستگاهي  اقليمي و دليل تغييرات شرايط به ،گردد مي

 برداريهاي بهره بلكه حاصل تخريب و نيست، سرخدار
قنبري شرفه، ( يك مقطع زماني بوده است رويه در بي

شرايط  مورد ايران مطالعات زيادي در در ).1384
انجام كشور  جنگلهاي شمال در اكولوژيك گونه سرخدار

قهقرايي سرخدار  سير) 1367( لساني آن جمله كه از شده
 مطالعه قرار مورد رودبار سياه جنگلهاي افراتخته و در را

 كاهش انبوهي سرخدار گيري كرده كه تنها با نتيجه داده و
پوشش است  تاج ذخيره تاجي و كاهش سطح و واحد در

در تحقيقي كه . توان به نتايج دلخواه دست يافت كه مي
رفك گيالن انجام در منطقه د) 1377( رشتي پور يوسف

 ي جنگليها داد، از مجموع نهالهاي موجود در توده
 7/52زاد و  صورت دانه هبها  پايهدرصد  3/47 سرخدار

 حسيني. است زاد گزارش شده صورت شاخه بهصد در
مورد توان  در خود تحقيقات مطالعات وطي ) 1379(

 از جملهبرگان بومي ايران  هاي سوزني رويشگاه اكولوژيك
عوامل را  سرخدار، مشكالت مربوط به زادآوري سرخدار

 ،)1379( عليزاده گل. است كردهاكولوژيك عنوان  انساني و
 و شهر قائم جنگلهاي گرگان، در جوامع طبيعي سرخدار

گيري نموده  چنين نتيجه داده و بررسي قرار مورد را نور
ي سرخدار ها احياي توده حفظ و در ها كه آميختگي توده
جنگل  دررا  زادآوري مطلوب سرخدار و نقش مهمي دارد

يد اين فرضيه ؤافراتخته م واز و گزو نسبت به سرخدار
 به بررسي اثر )1382( اورسجي مهاجر .داند يم

 ي سرخدارها كيفيت توده كميت و خصوصيات محيطي بر
اشاره  آباد پرداخت و رودبار علي آرام سياه منطقه پونه در
 بسيار ضعيف مشاهده ها اين توده كه تجديد حيات در كرد
 كميت و كيفيت درختان سرخدار در زادآوري و شود و مي

 و مناسب يرطوبت و ط نورياه كه شراينقاطي از رويشگ
 ،)1385( كرمي. است مساعدتر است،شمالي   جهت

سه  در هاي سرخدار را شرايط اكولوژيك رويشگاه
 واز در و شهر قائم گزو در گرگان، افراتخته در رويشگاه

مطالعات  ،جنگلهاي ارسباران در .داد مورد مطالعه قرار نور
جمله  از .است صورت نگرفته مورداين  چنداني در

قاضي  برزگرمطالعات  توان به تحقيقات صورت گرفته مي
 دوهاي سرخدار در  رويشگاه دركه ) 1381( همكاران و

جنگلهاي ارسباران انجام  چاي از ايلگنه كليبرچاي و حوزه
در تحقيقي  نيز )1384( قنبري شرفه .اشاره كرد ،اند داده

 سرخدار ياه بررسي توالي اكولوژيكي توده"تحت عنوان 
ي ها توده كه توالي كرداشاره  "جنگلهاي ارسباران در

 اين رويشگاه رو در يعني سرخدار پيشرو هستند، سرخدار
 ساير در .رسيدن به جوامع كليماكس است به گسترش و

سرخدار صورت  مورد كشورها مطالعات متعددي در
             هتوان به مطالع گرفته كه از آن جمله مي
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Thomas & Polwart (1958)  تاريخچه  كه كرداشاره
بيان اين طور  راجنوب انگلستان  در اكولوژيكي سرخدار

صورت  هدوره يخبندان ب از پسكه سرخدار  كند مي
 ،داري ولي با فعاليتهاي جنگل ،غيرعادي كاهش يافت

   .فراواني آن افزايش يافته است انتشار طبيعي و
Leuthold (1980) مقايسه  ارزيابي وبه  بررسي خود در

سوئيس  در 1970 تا 1904 سال سرخدار در دامنه انتشار
        .كاهش گسترده آن گزارش داد از پرداخت و

Hulme (1996) سواحل انگلستان، منطقه در چهار در 
كه گياهان علفي  هايي را محدوديت تجديد حيات طبيعي و

 ارمورد مطالعه قر نمايند مي ايجاد سرخدار هايبراي بذر
 ،راش، تيس ،گنجشك زبان ماننديي ها گسترش گونه داده و
 افزايش رابطه با گلستان درندر گرتاجورج ا فندق را افرا و

. دانسته است ثرؤسرخدار م هايسبز شدن بذر يدرصد 6
شناسايي  بررسي و به شده تااين تحقيق سعي  در بنابراين

ار در تعدادي از ذثيرگأتاكولوژيكي برخي از عوامل 
جنگلهاي ارسباران  هاي مهم گونه سرخدار در ويشگاهر

 حوزهكالله در  هاي همين منظور رويشگاه به .پرداخته شود
ي ها هوراند كه داراي توده حوزهچاي و كوران در  ايلگنه
مورد مطالعه قرار  هستند،سرخدار گونه خالصي از  اًنسبت
  .ندفترگ

  
  مواد و روشها

  منطقه مورد مطالعه
هاي  رويشگاه ابتدا به اهداف اين مطالعه، نيل منظور به

با  اين كار .شد جنگلهاي ارسباران شناسايي در سرخدار
تجارب  استفاده از با ي تهيه شده وها مطالعه طرح

اين  جا كه در آن از .كارشناسان جنگل صورت گرفت
 بررسي وضعيت اكولوژيكي درختان سرخدار ،تحقيق
نقاطي  در بايدمربوطه ي ها برداشت بنابراينبوده،  مدنظر

قابل  گونه سرخدار لحاظ حضور گرفت كه به انجام مي
 بررسي قرار مورد بايدهمچنين مناطقي  و بودهتوجه 

ها تشكيل تيپ داده  اين رويشگاه در ند كه سرخدارفتگر مي
چاي و  ايلگنه حوزه در رويشگاه كالله نهايت در. باشد

ي ارسباران جنگلها از هوراند حوزهرويشگاه كوران در 
چاي  ايلگنه حوزه .انجام اين تحقيق انتخاب شدند براي

هاي جنگلي ارسباران محسوب  مهمترين رويشگاه يكي از
 51َ تا 46ْ و 34َ موقعيت جغرافيايي در حوزهاين  .شود مي
عرض شمالي  38ْ و 59َ تا 38ْ و 48َ وطول شرقي  46ْ و

دوده مح منطقه كالله در ).1376 ،نام بي( دارد قرار
 در هكتار و 40چاي به مساحت  ايلگنه حوزهشرقي  شمال

 طور به. دارد قرار غربي كليبر كيلومتري شمال 85فاصله 
 بلنديهاي فراوان و پستي و با دار شيب اين منطقه كلي

سطح درياي  ارتفاع از حداكثر حداقل و كوهستاني بوده و
 رد متر 1600 كالله تاروستاي اطراف  در متر 816 آن از

حاظ ل از هوراند حوزه. است حد باالي جنگل متغير
 بخش و شهرستان اهر مجموعه زير تقسيمات شهرستاني

 25َ مختصات جغرافيايي رويشگاه كوران در .هوراند است
 38ْ و 57َ تا 38و ْ 55و َطول شرقي  47ْ و 44َ تا 47ْ و

سطح  از متر باالتر 1600 تا 820 عرض شمالي بين حداقل
اين رويشگاه  .)1385عليزاده، ( يافته است گسترش دريا

واقع كيلومتري هوراند  35فاصله  هكتار در 46با مساحت 
 5/432اين مناطق  ميانگين بارش ساالنه در. شده است

 .گراد است سانتي 1/11ميانگين درجه حرارت  و متر ميلي
سرد  خشك و اقليم منطقه براساس روش آمبرژه، نيمه

فصل ، 1 توجه به شكل با. )1385عليزاده، ( باشد مي
 اواسط باشد كه از سال مي ازماه  4خشك اين منطقه 

ارديبهشت  و يابد ادامه مي ماهمهراوايل  خرداد تا
  .است مرطوبترين ماه سال
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  آمبروترميك ايستگاه كليبر نمودار -1كل ش

  
  روش تحقيق

صورت  هب توده سرخدار دليل نبود هاين تحقيق ب در
 نقاط مختلف و در آنها ه نقاط و وجودهم در يكسان
صورت  هببرداري  نمونهمساحت اندك،  درو محدود  بسيار

 زبيري،( شدانجام  )Selective sampling( انتخابي
ي ها جا كه پايه هر گروه تحقيق، شعاع ديد در). 1380

شكل به  اي قطعه نمونه دايره مشاهده شد، سرخدار
 ،اين رو از .ديدپياده گر آن به مركز آر 10مساحت 

 خط راست انجام نشد مسير در اًپيمايش جنگل لزوم
قطعات سعي گرديد كه  و )1386اسپهبدي و همكاران، (

ي ارتفاعي متفاوتي باشند ها موقعيت و ها جهت در نمونه
 صحيح مورد طور به وضعيت اكولوژيكي اين گونه تا

پراكنش مناسب  منظور به. )1ول جد( گيرد بررسي قرار
سطح درياي آزاد  سه طبقه ارتفاعي از ت نمونه،قطعا

 1400تا  1300متر و  1300 تا 1200متر،  1200تا  1100(
اين  بر .انتخاب گرديد موردنظرهاي  رويشگاهدر  )متر

آري به شكل دايره برداشت  10قطعه نمونه  43اساس 
 از مطالعه وضعيت تجديد حيات نيز منظور به .ندشد

شكل  اي آري دايره 1 )روپالتميك( نمونه كوچك قطعات
يك از قطعات نمونه  هر در .استفاده شد متر 64/5 به شعاع

سطح دريا، جهت  شامل ارتفاع از( وضعيت توده
 مشخص) پوشش درصد تاج درصد شيب و، جغرافيايي

هاي  و قطر برابرسينه و ارتفاع كل براي تمامي گونهشده 
ه پوشش كشايان ذكر است . تعيين شد درختي و زادآوري

 غربي و ي شمالي، شمالها به جهت فقطجنگلي 
 دود بوده ومطالعه مح هاي مورد شرقي رويشگاه شمال
 برابرسينه با نوار قطر .بودندفاقد پوشش  ها جهت ساير

نتو براي تمام وسنج س با شيب و تنه ارتفاع كل و قطرسنج
  .گيري شد اندازه ها گونه
بررسي  منظور آري به 1 قطعات نمونهداخل  در

 نهالها در أمبد ،ها گونه ساير و وضعيت زادآوري سرخدار
 .گيري شد اندازه طول آنها ارتفاعي تعيين و طبقات

 SPSS افزارهاي آماري كمك نرم اطالعات برداشت شده به
نتايج  روابط و گرفته و قرار و تحليل تجزيه مورد Excel و

 يها نتايج حاصل از مشخصه .نداستخراج شد مورد نياز
آزمون استفاده از  قطعات نمونه با شده دربرداشت 

 تحليل و مورد تجزيه و) Anova( يكطرفه تجزيه واريانس
ارتفاع با هم مقايسه  جهت و هاي تفكيكي شيب، گروه
  .شدند
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   ، جهت جغرافيايي و شيبسطح دريا طبقات مختلف ارتفاع از توزيع قطعات نمونه در -1 جدول
    1300- 1400  1200- 1300  1100- 1200  )رمت(ح دريا طارتفاع از س

    19  18  6  تعداد قطعه نمونه
    شرقي شمال  غربي شمال  شمالي  جغرافيايي  جهت

    3  9  31  تعداد قطعه نمونه
  75 > 51-75  26-50  25 <  )درصد(شيب دامنه 

  1  25  17  0  تعداد قطعه نمونه
 

) 1(براي محاسبه ميانگين ارتفاع درختان از رابطه 
ميانگين ارتفاع درختان به متر،  :h آن شد كه دراستفاده 

gi: درخت به مترمربع،  سطح مقطع هرhi: ارتفاع هر 
مقطع تمام درختان به مترمربع سطح  :Gدرخت به متر و 

  ).1379زبيري، ( است
  )1(رابطه 

G
hg

h ii∑=  
 

  جنتاي
   ارتفاعي ري وطبقات قط پراكنش درختان سرخدار در

 2 شكل طبقات قطري در فراواني درختان سرخدار در
براساس نتايج بدست آمده بيش از نيمي  .ترسيم شده است

 4( كمگيري در طبقه قطري  از درختان مورد اندازه
شل قرار  مرحله رويشي خال و بيشتر در و) متر سانتي

مورد بررسي جوان  اين رو درختان سرخدار دارند، از
كه شود  مي مالحظه 3 به شكل همچنين با توجه .ندباش مي

ميانگين  .اند گرفته قرارمتر  4طبقه ارتفاعي  در ها پايه بيشتر
با هاي مورد مطالعه  در رويشگاه ارتفاع توده سرخدار

براي  و متر 2/5كالله  براي رويشگاه) 1(استفاده از رابطه 
 .بدست آمد متر 8/4كوران رويشگاه 
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  طبقات ارتفاعي مختلف در درختان سرخدار فراواني -3 شكل      طبقات قطري مختلف   در ان سرخداردرخت فراواني -2 شكل
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ارتباط با  دار درسرخي كمي ها و مشخصهپراكنش 
  عوامل رويشگاهي

  سطح دريا ارتفاع از
مناطق مورد مطالعه،  پاييني گسترش سرخدار در حد
 حدآن با  بااليي حد دريا و سطح از باالتر متر 910ارتفاع 
با  فراواني درختان سرخدار. جنگل مطابقت دارد فوقاني

 متر افزايش و 1400متر تا  1200افزايش ارتفاع يعني از 
 .يابد كاهش مي) حد فوقاني جنگل( متر 1600سپس تا 

خاك  وضعيت سرخدار تا جايي كه يي ازها البته تك پايه

بيشترين تعداد  ، اماحضور دارند ،مناسب باشد مساعد و
متر  1300تا  1200ي سرخدار در طبقه ارتفاعي ها پايه

ي كمي مورد ها ميانگين مشخصه ).4شكل ( ندمشاهده شد
طبقات ارتفاعي مختلف  قطعات نمونه واقع در سي درربر

 واريانس يكطرفه تجزيه فاده از آزمونتها با اس رويشگاه
)Anova( ز سطح دريا با ا بين افزايش ارتفاع .شد مقايسه

ي سرخدار ها پايه ارتفاع كل برابرسينه، طول تنه و قطر
   .)2جدول ( شود مشاهده مي) P>05/0( يدار رابطه معني
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  سطح دريا فراواني درختان سرخدار در طبقات ارتفاع از -4شكل 

  
 فارتفاعي مختل طبقاتهاي سرخدار در  هاي كمي پايه تجزيه واريانس مشخصهنتايج  -2جدول 

 يدار معني آماره F ها درون گروه ها بين گروه درجه آزادي  منبع تغييرات رويشگاه

  كالله
  000/0** 198/42  196/3683  096/234  2 قطر برابرسينه
 000/0** 012/48  6/79633  72/8440  2  طول تنه

 000/0**  355/8  128/980  078/18  2  ارتفاع كل

  كوران
  04/0*  300/5  736/2244  704/33  2 قطر برابرسينه
  045/0*  117/2  9/62132  951/5485  2  طول تنه
  000/0**  244/5  518/2212  922/65  2  ارتفاع كل

  درصد 1دار در سطح  معني :**و  درصد 5سطح  در دار معني :*                               
  

  جهت جغرافيايي
دهد كه بيشترين فراواني  نتايج اين تحقيق نشان مي

 ي شمالي و كمترين آنها درها ي سرخدار، در جهتها پايه

هاي مورد  شرقي رويشگاه غربي و شمال ي شمالها جهت
 3 با توجه به جدول .)5شكل ( شود مي مشاهدهمطالعه 

ي ها پايه كل ارتفاع برابرسينه و گردد كه قطر مالحظه مي
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ي مختلف ها در رويشگاه كالله از نظر جهت سرخدار
را نشان داري  اختالف معني درصد 99 احتمال بهجغرافيايي 

در رويشگاه كوران ميانگين طول تنه  كه در حالي .دهد مي

به  را داري اختالف معني ي سرخدارها ارتفاع پايه و
ي مختلف دامنه نشان ها از نظر جهتدرصد  95احتمال 

  .دنده مي
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  فراواني درختان سرخدار در جهات جغرافيايي -5شكل 

  
 هاي مختلف جغرافيايي هاي سرخدار در جهت هاي كمي پايه مشخصهتجزيه واريانس نتايج  -3جدول 

  يدار معني آماره F  ها درون گروه  ها بين گروه  درجه آزادي  منبع تغييرات  رويشگاه

  كالله
  000/0**  215/14  796/3903  496/122  2  قطر برابرسينه
  ns240/0  429/1  1/87796  221/2770  2  طول تنه
 000/0**  392/25  224/945  982/52  2  ارتفاع كل

  كوران
  ns267/0  322/1  940/2269  500/8  2  قطر برابرسينه
  045/0*  117/3  9/62132  951/5485  2  طول تنه
  010/0*  648/4  781/279  684/3  2  ارتفاع كل

  نيستدار  معني: nsو  درصد 1دار در سطح  معني :** ،درصد 5دار در سطح  معني :*                        
  

  عرصهشيب 
در بيشتر ي سرخدار ها پايهكه  از آن دارد تيانتايج حك

، )6شكل ( اند درصد استقرار يافته 75تا  51ي ها شيب
آن  در نيز درصد از قطعات نمونه 1/58نحوي كه  به

 25، ولي در طبقه شيب كمتر از اند محدوده واقع شده

ها  شيب رويشگاه بين. اي قرار نگرفت درصد، قطعه نمونه
ي سرخدار ها پايهمورد بررسي ي كمي ها مشخصهكليه با 

    مشاهده گرديد) P >01/0( يدار همبستگي معني
  .)4 جدول(
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 فراواني درختان سرخدار در طبقات مختلف شيب -6شكل 

  
  ي سرخدار در طبقات مختلف شيبها ي كمي پايهها مشخصهتجزيه واريانس نتايج  -4 جدول

  يدار معني آماره F  ها درون گروه  ها بين گروه  درجه آزادي  منبع تغييرات  رويشگاه

  كالله
  000/0**  349/20  705/3693  587/332  2  قطر برابرسينه
 000/0**  735/35  5/76048  8/12044  2  طول تنه
 000/0**  761/19  943/917  262/80  2  ارتفاع كل

  كوران
 000/0**  244/5  518/2212  922/65  2  قطر برابرسينه
 000/0**  557/5  6/60726  29/1918  2  طول تنه
  001/0**  985/4  658/275  807/7  2  ارتفاع كل

  درصد 1دار در سطح  معني :**                         
  

  تجديد حيات
 4/13كه فقط  به اين نظر و 5 توجه به نتايج جدول با
ي رويشگاه كالله را نهالها بررسي در نهالهاي مورد درصد

 و مقايسه نهالهاي سرخدار با دهد، تشكيل مي سرخدار
گيري  توان چنين نتيجه ارتفاعي مي طبقات در ها گونه ساير
 ساير از مناسبتر شرايط رويشگاهي براي سرخدار كه نمود
در  سرخدار زاد دانه أبا مبد تلفات نهالها زيرا ،ستها گونه

 ها گونه ساير از نونهالي كمتر رسيدن به مرحله نهالي از
توجه به اين موضوع كه  با ،طرف ديگر از .باشد مي

بهتر  آننهالهاي  است، پسند اي سايه گونه سرخدار
 ولي ،نمو كنند پوشش بسته رشد و تاج سايه و توانند در مي

دليل  به ها نهالهاي سايرگونه غذايي براي دسترسي به مواد
 نيز عدم دسترسي به نور و متراكم و پوشش بسيار تاج

نهالهاي  بيشتر مشكل شده و ،كه دارند زياديتراكم  دليل به
توجه  با. روند بين مي ازدر اثر رقابت متر  30/1تر از كوتاه

 ساير و زادآوري سرخدار أبه نتايج حاصل از بررسي مبد
 توان چنين استنباط نمود مي رويشگاه كوران نيز در ها گونه

 مجموع هر زاد در كه درصد فراواني تجديد حيات شاخه
ي همراه ها گونه و براي سرخدار نهالها ارتفاعي طبقه دو

توجه  ضمن با در. باشد زاد مي تجديد حيات دانه از بيشتر
 زاد سرخدار دانه أكه نهالهاي با مبد زياديبه ميزان تلفات 

مرحله نونهالي نسبت  ارتفاعي باالتر از طبقهدر رسيدن به 
ظهار داشت كه شرايط توان ا مي ،دندار ها گونه به ساير

رويشگاهي مناسب براي استقرار بذرهاي سرخدار 
ي تابستانه و ها دليل خشكي بهنهالها نو زيرا بيشترباشد؛  نمي
بين  چرا و از ،اين منطقه توجه به حضور دائمي دام در با
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  .است برخوردارتري يشدرصد ب از ها گونه نسبت به ساير سرخدار زاد تجديد حيات شاخه روند، ولي استقرار مي
  

  هاي مورد بررسي در ميكروپالت ها گونه ساير فراواني نهالهاي سرخدار و -5 جدول

  ارتفاعي طبقه  رويشگاه

  ها گونه ساير    سرخدار
  زاد شاخه  زاد دانه    زاد شاخه  زاد دانه

فراواني 
  )درصد(

  فراواني
  )درصد( 

فراواني   
  )درصد(

فراواني 
  )درصد(

  كالله
  46/24  54/75    98/46  02/53  متر سانتي 30/1 >
  65/65  35/34    98/60  02/39  متر سانتي 30/1 <

  كوران
  70/52  30/47    21/64  79/35  متر سانتي 30/1 >
  65/74  35/25    34/90  66/9  متر سانتي 30/1 <

  
  بحث
هاي  رويشگاه در ،بدست آمدهتوجه به نتايج  با

سطح دريا  ع ازمنطقه ارسباران با افزايش ارتفا در سرخدار
 با افزايش رطوبت بر و يافتهميزان بارندگي نيز افزايش 

اين مناطق افزوده  درختان سرخدار درفراواني  و كيفيت
يك دوره  وجود توجه به مطالعات اقليمي و با. شود مي

 رسد مي نظر به ،اين منطقه در )1شكل ( ماهه خشكي چهار
 آن در رطوبت حاصل از و آلود روزهاي مه تعداد كه

توان  مي اهميت خاصي دارد و رويش درختان سرخدار
ميزان  از بيشتر )باران نامرئي( مه زرطوبت حاصل ا گفت

خاص توده  طور هب آمدن جنگل و بوجود بارش در
نتايج مطالعه . اين منطقه نقش داشته است در سرخدار

 طبقات مختلف قطري و پراكنش درختان سرخدار در
سرخدار  ي درختيها پايه بيشتر هدهد ك ارتفاعي نشان مي

جوان  و زاد شاخهي ها جنگلهاي ارسباران از توده در
 شل قرار مرحله رويشي خال و در بيشتر و تشكيل شده

 .شود گروه ديده مي صورت يك جست هپايه ب هر و دارند
هاي سرخدار  كه در رويشگاه در تحقيقات ديگري

 به جوان و اشاره ه،شدچاي انجام  ايلگنه حوزهجنگلهاي 
هاي مورد  رويشگاه ي سرخدار درها ناهمسال بودن توده

؛ قنبري 1381، قاضي و همكاران برزگر( شده استمطالعه 

اشاره داشته  )1384( همچنين قنبري شرفه ).1384شرفه، 
يعني سرخدار  ،ي سرخدار پيشرو هستندها كه توالي توده

رسيدن به  رو به گسترش و) كالله( اين رويشگاه در
 با توجه به نقش تنوع و اصوالً. استجوامع كليماكس 
آميخته  ي ناهمسال وها ، تنها تودهها پايداري اكوسيستم

مدت، تعادل اكولوژيك  درازدر  طور طبيعي و توانند به مي
 و تعادل پايدار يا اوج تعادل خود را حفظ نمايند

ي ها ويژه توده به ي همسال وها توده در مورد) كليماكس(
 ).1378لساني، (افتد  گاه اتفاق نمي خالص هيچ و همسال

از آن دارد  تيادر مورد ارتفاع از سطح دريا نيز نتايج حك
ي سرخدار ها كه با افزايش ارتفاع از سطح دريا تعداد پايه

 اكثرسپس به حد ،يابد طبقه ارتفاعي افزايش مي در هر
 يابد مي از آن پس كاهش و) متر 1300 تا 1200( رسد مي

 مجموع عوامل اكولوژيك مانند شرايط اقليمي، ).4 لشك(
فيزيوگرافي مناطق نيز  وضعيت ژئومورفولوژي و خاكي،

 كه در با توجه به اين و اشتهد ثيرأگياهان ت استقرار در
 ،عوامل اكولوژيكي حالت نامساعد دارند ارتفاعات باال،

 و علوي( شوند مي گياهان محدوديت انتشار سبب
 در نيز )1380( همكاران اميرقاسمي و ).1386 ،همكاران

 ممرز همراه با -تيپ بلوط جنگلهاي ارسباران حضور
 حوزهدر  و چتنه برگاني همچون سرخدار سوزني
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ها  كه اين گونه تيپ نمودنداشاره  گزارش و چاي را ستن
در  و باالتر از سطح دريا متر 1300تا  1080از ارتفاعات 

در  .اند يافته ي استقرارغرب شمال شرقي و ي شمالها دامنه
توان اظهار داشت كه طبقه  مي 4 مجموع با توجه به شكل

وجه به سطح دريا با ت متري از 1300 تا 1200 ارتفاعي
با اختصاص دادن  ،موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه

درصد از تعداد كل درختان سرخدار، مناسبترين  19/48
 گونه سرخدار حضور دامنه ارتفاعي براي استقرار و

 عواملي هستند كه بر ي جغرافيايي نيز ازها جهت. باشد مي
 چنانچه از .ندثيرگذارأپراكنش اين گونه ت روي تراكم و

بيشترين سطح  بهترين تراكم و شود، نتايج استنباط مي
ي ها به دامنه اختصاص درصد 44/68گسترش سرخدار با 

 ددارفرعي وابسته به آن هاي  جهتبه سپس  شمالي و
 ارتفاع از اين مناطق با افزايش رطوبت و در. )5 شكل(

ي ها هاي گونه سرخدار به دامنه رويشگاه ،سطح دريا
ي فرعي ها جهتبه سپس  خاكهاي عميق و شمالي و
 البته در .شود تر محدود مي ي كم عمقها خاك وابسته با

مقايسه دامنه  ارزيابي و در Leuthold (1980) ةمطالع
اوليه خاك  كه مواد شدهسوئيس اشاره  رد سرخدار انتشار

 .هستند كننده سرخدار محدود عوامل جهت دامنه از و
 ي جغرافياييها نيز آشكار كرد كه جهت اين بررسينتايج 

پراكنش اين گونه داشته  توجهي بر قابل ثيرأت تواند مي
ي سرخدار ها در تحقيق حاضر مشخص شد كه توده .باشد
 تا 51( تند اًي نسبتها وي شيبر جنگلهاي ارسباران بر در
ي ماليم ها مقايسه با شيب تري در حضور انبوه) درصد 75
 ،فراوانيافزايش شيب رويشگاه بر  با .دنتند دار بسيار يا و

 در ويژه هب ؛شود پراكنش اين درخت افزوده مي كيفيت و
 اين افزايش چشمگيرتر) درصد 75 تا 51( طبقه شيب

 ،يابد روند نزولي مي ،يشتربدرصد  75شيب  از ليو ،است
 زاده اسماعيل. گردد كلي حذف نمي بهپراكنش آن  اما
ع سرخدار افراتخته گزارش بررسي جوام در نيز )1384(
عامل  ثيرأپراكنش جوامع موجود تحت ت اساساً ود كهمن

دهد كه سرخدار  مطالعه حاضر نشان مي .دارد شيب قرار

درصد 90 تا 30( رشيبدر اراضي با شيب ماليم تا پ (
 نظر در با ودر بررسي تجديد حيات  .كند مي انتشار پيدا

 گذشته مورد گرفتن شرايط ويژه جنگلهاي ارسباران كه در
ي مادري قطع ها تمامي پايه گرفته و تخريب زيادي قرار

نتايج  وحش همچون شوكا،  وجود حيات نيز گرديده و
زيرا  ،كننده باشد اميدوار تواند بسيار مي بدست آمده

منطقه  در ويژه هبي صورت گرفته ها پي حفاظت امروزه در
 درصد 47 زاد و نهالهاي سرخدار دانه درصد 53 ،كالله
قاضي و همكاران  برزگر مطالعة در .دنباش زاد مي شاخه

 درصد نهالهاي سرخدار 6/53 ،ها اين توده در) 1381(
 كه ديگر تحقيقي همچنين در .است شدهزاد برآورد  دانه
 52 ،اين رويشگاه انجام داده در) 1384( ري شرفهقنب

زاد  شاخه درصد را 48 زاد و را دانه ي سرخدارهادرصد نهال
مشابه نتيجه تحقيق حاضر  اًكه تقريبگزارش نموده 

 كشور ي شمالهازادآوري سرخدار در جنگل. باشد مي
نهالها  ،علت رشد بسيار بطئي بهو  بوده بسيار نادر

عي نموده و بيشتر مورد چراي دام و توانند رشد طبي نمي
 در ).1364 حبيبي كاسب و لساني،(گيرند  وحوش قرار مي
نبود قرقبان و  عدم حفاظت منطقه و نيز رويشگاه كوران

به  اين رويشگاه منجر دام در حضور ي انساني وها دخالت
نحوي كه  ، بهزاد سرخدار شده كاهش تجديد حيات دانه

 أاين رويشگاه مبد در دارنهالهاي سرخدرصد  35تنها 
در  .زاد دارند شاخه أزادآوريها منش هبقي زاد داشته و دانه

ي ها نهايت نتايج اين تحقيق نشان داد كه حضور پايه
ي ها از توده) كالله( نشده دخالتي ها توده سرخدار در

همچنين در  .بيشتر بوده است) كوران( برداري شده بهره
ي اجازه داده و فشار دام مناطقي كه شيب و شرايط ادافيك

تجديد حيات وضعيت طبيعي داشته و  ،)كالله(كمتر بوده 
در شرايطي كه فشار دام زياد بوده و يا شيب تندي داشته 

كه  توجه به اين با .باشد زادآوري اندك مي ،)كوران(
 ، بنابراينشاخصهاي مهم توان اكولوژيك است زادآوري از

شگاه ارسباران نسبت به روي زياديك ژتوان اكولو اين امر
نشان  را افراتخته از جمله اين گونه ساير مناطق رويشي
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 برايدهد و مهيا بودن شرايط رويشگاهي ارسباران  مي
  .رساند ميرا گونه اين توسعه  و رشد

  
  منابع مورد استفاده

، .، زارع، ح.، محمدنژاد كياسـري، ش .م ، اماني،.ك اسپهبدي، -
. 1386، .زاده، م احتشام و. ، چابك، ع.جعفري گرزين، ب

ــل     ــي از عوام ــاس برخ ــك براس ــراكنش باران ــي پ بررس
). شـركت چـوب فـريم   (جنگلهاي سنگده  اكولوژيكي در

  .207 -216: 3ايران،  صنوبر تحقيقات جنگل و
معرفي فلور، شكل زيستي و پراكنش . 1384، .زاده، ا اسماعيل -

ش و پـژوه . جغرافيايي گياهان رويشگاه سرخدار افراتخته
  .66 -76: 68سازندگي، 

ــمي،ا - ــب ،.ف ميرقاس ــالبي، ثاق ــاهي، .خ ط . 1380، .د و درگ
 تجديـد حيـات جنگلهـاي ارسـباران در     بررسي سـاختار 

 تحقيقـات جنگـل و صـنوبر    .چـاي  مطالعاتي سـتن  حوزه
  .1-60: 6 ،ايران

و  .خ طـالبي،  ، ثاقـب .ت رستمي شـاهراجي،  ،.ا قاضي، برزگر -
ــايي، ــرخدار  . 1381 ،.ح پورباب ــگاه س ــه رويش  در مطالع

. جنگلهاي ارسـباران  چاي از ايلگنه ي كليبرچاي وها حوزه
 دانشـكده علـوم كشـاورزي،    كارشناسـي ارشـد،   نامه پايان

  .صفحه 55دانشگاه گيالن، 
 حـوزه (طرح مديريت منابع جنگلي ارسـباران  . 1376 ،نام بي -

مهندسـين  ). چـاي و ناوپشـته   هيدرولوژي مدانقم، ايلگنـه 
  .صفحه 285ر جامع ايران، مشاو

اسـتان   ي چوبي درها تنوع زيستي گونه. 1377، .ح پوربابايي، -
دوره دكتري، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه  رساله. گيالن

  .صفحه 263تربيت مدرس، 
. ي ايـران هـا  درختچـه  جنگلهـا، درختـان و  . 1381 ،.ثابتي، ح -

  .صفحه 810 انتشارات دانشگاه يزد،
بررسي وضعيت خاك . 1364 ،.و لساني، م. ححبيبي كاسب،  -

مجله منـابع طبيعـي   . راني سرخدار در ايها كيفيت توده و
  .12-38: 39ايران، 

ــيني، م - ــاي   . 1379، .حس ــك جنگله ــوان اكولوژي ــابي ت ارزي
رساله دكتـري، دانشـگاه تربيـت    . برگ بومي ايران سوزني

  .صفحه 161مدرس، 

ارزيـابي تـوان   . 1380 ،.غ و جاللي،. نيا، م ، اكبري.حسيني، م -
. شمال ايـران  هاي طبيعي سرخدار در اكولوژيك رويشگاه

  .66-79: 51 سازندگي، پژوهش و
برگان در  غيربومي سوزني ي بومي وها گونه. 1380 ،.ح زارع، -

، كشـور  مراتع سسه تحقيقات جنگلها وؤانتشارات م. ايران
  .صفحه 498

انتشـارات دانشـگاه    .آماربرداري در جنگـل . 1379 ،.زبيري، م-
  .صفحه 401تهران، 

انتشـارات دانشـگاه   . سـنجي جنگـل   زيست. 1380،.زبيري، م -
  .صفحه 412تهران، 

آمايش سرزمين منطقه . 1381 ،.م و مخدوم،. زاده، ج سرهنگ -
  .31-42: 30شناسي،  محيط. ت شده ارسبارانحفاظ

. شناسـي  جنگـل . 1387 ،.ور، ب و پيلـه . طاهري آبكناري، ك -
  .صفحه 296 شناس، رشت، تشارات حقان

 ،.و نوري، ز .، مروي مهاجر، م.، زاهدي اميري، ق.علوي، س -
بررسي پراكنش مكـاني گونـه ملـج در ارتبـاط بـا      . 1386

ــي و   ــل آموزش ــوگرافي در جنگ ــل فيزي ــي  عوام پژوهش
  .93-100: 43 شناسي، محيط. نوشهر خيرودكنار

 گـاه جنگلـي   خيـره تهيه طـرح ذ  مطالعه و. 1385، .ل عليزاده، -
). كـوران، هـوواي و جعفرآبـاد    درويـش،  هاي قره روستاه(

  .صفحه 72شرقي،  ذربايجاناداره كل منابع طبيعي استان آ
ي هـا  بررسي توالي اكولوژيكي تـوده . 1384 ،.ع قنبري شرفه، -

نامـه كارشناسـي    پايـان . جنگلهـاي ارسـباران   در سرخدار
  .صفحه 125دانشگاه تهران،  ارشد،

هـاي   مقايسه شرايط اكولوژيـك رويشـگاه  . 1385، .ع ،كرمي -
نامـه كارشناسـي    پايـان . جنگلهاي شمال ايران در سرخدار
 تهـران،  علوم تحقيقات واحددانشگاه آزاد اسالمي، ارشد، 

  .صفحه 115
 در بررسـي جوامـع طبيعـي سـرخدار    . 1379 ،.د عليزاده، گل -

ناسـي  نامـه كارش  پايـان . شهر و نـور  قائم جنگلهاي گرگان،
 منـابع طبيعـي گرگـان،    دانشگاه علوم كشـاورزي و  ارشد،
  .صفحه 120

 ايران و جنگلهاي سرخدار قهقرايي در سير. 1367 ،.لساني، م -
  .30-48: 88 مجله زيتون،. ي احيايي آنها تكنيك

سســه تحقيقــات ؤانتشــارات م. ســرخدار .1378 ،.م، لســاني -
  .صفحه 215 مراتع، جنگلها و



  در جنگلهاي ارسباران ) .Taxus baccata L(بررسي ارتباط برخي از عوامل اكولوژيكي بر پراكنش سرخدار   338

خصوصيت  بررسي مهمترين اثر. 1382 ،.ناورسجي،  مهاجر -
منطقـه   در ي سـرخدار ها كيفيت توده كميت و محيطي بر

 نامه كارشناسـي ارشـد،   پايان. آباد علي رودبار آرام سياه پونه
  .صفحه 85دانشگاه گرگان، 

 Taxus( اي سـرخدار  درون شيشـه  تكثيـر . 1383 ،.نراقي، ط -

baccata L. (حقيقـات  ت. ي جنبـي ها از طريق كشت جنين
ــك و ــي و   ژنتي ــان مرتع ــالح گياه ــران،  اص ــي اي            جنگل

4: 344-335.  
ــك - ــاره، م.وش، ن ني ــانلي، م.، عص ــري زارع، ع .، قرب ، .و قم

بـا  ) .Taxus baccata L( توليد گياهـك سـرخدار  . 1385

 پژوهش و. نجات رويان اي و شيشه استفاده از كشت درون
 .26-32: 71سازندگي، 

ــف - ــور يوس ــت پ ــي  . 1377 ،.ي، مرش ــي زادآوري طبيع بررس
ــرخدار ــذر  و س ــت ب ــات آن در نقــش كيفي ــد حي  .تجدي

  .صفحه 82 دانشگاه گيالن، نامه كارشناسي ارشد، پايان
- Hulme, P.E., 1996. Natural regeneration of yew 

(Taxus baccata L.) microsite, seed or herbivore 
limitation. Department of Biological Science, 
Durham, England, 38 p. 

- Leuthold, D., 1980. How Trees Grow. Camelote press 
LTD, Southampton, 126 p. 

- Thomas, P.A. and Polwart, A., 2003. Biological Flora 
of the British isles: Taxus baccata L. Journal of 
Ecology, 91: 489-524.  

 



339 Iranian Journal of Forest and Poplar Research Vol. 19  No. 3,  2011 

Relationship between some ecological factors and distribution of yew tree 
(Taxus baccuta L.) in Arasbaran forests (Case study: Ilganechay and Horand regions) 

 
A. Ebady 1* and A. Omidvar 2 

 
1*- Corresponding author, M.Sc. of Forestry, Islamic Azad University, Lahijan branch, Iran. E-mail: aydinebadi@yahoo.com 
2- M.Sc. of Forestry, Islamic Azad University, Lahijan branch, Iran. 
Received: 06.07.2010 Accepted: 16.03.2011 
 

Abstract 
 
In order to study the influence of some ecological factors on distribution of yew tree and its regeneration 
in Arasbaran forests, two habitats of yew including Kalaleh in Ilganechay and Kooran in Horand regions 
were studied. To provide appropriate distribution of sample plots, three altitudinal levels were selected for 
each region in each habitat (1100-1200, 1200-1300 and 1300-1400 m.a.s.l.) and on this basis, 43 circle 
sample plots, each 1000 m2, were laid out by selective sampling method. Also micro sample plots, each 
100 m2, were laid out within the macro sample plots to study the regeneration. Some sample 
characteristics including altitude, slope gradient, aspect, crown cover, diameter at breast height and total 
height of all trees were recorded. Results indicated that yew trees prefer 1200 to 1300 m.a.s.l., north 
aspects with 51-75% slope gradient. Our study reveals that yew regeneration in undisturbed habitat 
(Kalaleh) with 53% seed origin seedlings were more in compare to the disturbed habitat (Kooran) with 
only 35% seed origin seedlings. 
 
Key words: ecology, yew tree, Arasbaran, regeneration, selective sampling. 


