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 چكيده
و افرامرماني همچون برگ صورت آميخته با پهنبهرخدار در جنگلهاي ارسبارانسگونه در گذشته موردو ظاهر شده ز، بلوط

هد. تخريب بسيار زيادي قرار گرفته است ف بررسي وضعيت تجديد حيات طبيعي سرخدار در جنگلهاي ارسباران اين تحقيق با
از تصادفي-نظممروشبه متر 100×250آماربرداري شبكهبا) مترمربع100( يك آري قطعه نمونه111بدين منظور. انجام شد

شد توده أكه اكثريت آنها منش نهال سرخدار وجود دارد 520نتايج بررسي نشان داد كه در هر هكتار. هاي سرخدار برداشت
در دانه و اين نسبت  200تا 130و 130تا30( ارتفاعيهاي رده بيشتر از ساير متر سانتي30ازتر كوتاهنهالهاي زاد دارند

ازو شاد سالمت نتايج حاصل از بررسي. است)متري سانتي و شادابي بسيار ابي نهالها نشان داد كه نهالها ي زياد سالمت
و اين امر نشان مي دردهد برخوردارند شده آوري جمعبا توجه به اطالعات زيرا؛است داشتهبر كه حفاظت منطقه نتيجه خوبي

و ادامه يابد در آينده شاهد تودهحفاظتو چنانچه بين رفتهازهاي دور تقريباً فراواني سرخدار در گذشته،در محل هاي متراكم
.سالم سرخدار در منطقه خواهيم بود

. زادآوري طبيعي، سرخدار، ارسباران:هاي كليدي واژه

 مقدمه
هاي اين هاي سرخدار ارسباران همانند ساير توده توده

و  بيجنگلها در گذشته مورد تخريب ارقررويه برداشت

ي خاص سرخدار ازجملهها ويژگيبرخي. گرفته است

 ساختماني مناسب كه آن را براي مصارف(دوام چوب

و سوزني هميشه،)نموده برگ بودن آن در ميان ساير سبزي

از پهن و افرا موجبمجمله برگان  كه اين شدهمرز، بلوط

؛ها مورد تخريب قرار گيرد گونه بيش از ساير گونه

از طوري به  متر سانتي50تا30هايي به قطر پايهكه

و)1 شكل(ي باقي نمانده استيها سرخدار جز كنده

راترف متر سانتي20امروزه قطورترين پايه سرخدار از

 سرخدار مورد در انجام شدهبيشترين مطالعات. رود نمي

 عنوانبه. باشدميهيركانيهاي در ايران مربوط به جنگل

ولمثال آرام در جنگلهاي پونه)1363(بيطال ثاقبساني

و كيفيآباد گرگان علي  برخي از خصوصيات كمي

و عدم تجديدسرخدار و سير را بررسي نموده حيات

)1378و 1367( لساني.اند شدهتذكرمقهقرايي آن را 

وادرهاي سرخدار وضعيت تخريبي جنگل فراتخته

آن سياه و چگونگي احياء قرار داده ها را مورد مطالعه رودبار

ضمن بررسي وضعيت) 1377(پور رشتي يوسف.است

درزادآوري فك گيالن طبيعي سرخدار در منطقه جنگلي

 در هكتار اصله 1000تعداد نهال در سطح جنگل را 

 توان در بررسي جامع ديگري.بدست آورده است

و افراتخته(طبيعي سرخدار ويشگاهراكولوژيك دو ) واز
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و همكاران( ته استگرفمورد ارزيابي قرار ،حسيني

و لساني رويشگاه ثاقب.)1380 در طالبي هاي سرخدار

و پونه را افراتخته گرگان كه آرام و مشخص كردند تشريح

زادآوري طبيعي در قسمتهاي مرطوب وجود دارد، هرچند 

 اند توسط وحوش از بين رفته يا سرچر شدهبيشتركه 

)Sagheb-Talebi & Lessani, 2001 .( آلمان درباره در

و لزوم حفاظت هايي هاي آن بررسي رويشگاهازسرخدار

 ;Thomas & Kleinschmitt, 1994(انجام شده است 

Schmitt & Sommer, 1995 .(اي راجع مصدق نيز مقاله

به ايران در مجله جنگلباني فرانسه به پراكنش سرخدار در

 ).Mossadegh, 1971( استچاپ رسانده

شدعات لب مطالاغهنتيج هايه در رويشگاهانجام

 عدم زادآوري طبيعي،سرخدار در شرق جنگلهاي هيركاني

و خشكي منطقه به  بنابراين. استبوده دليل عمق كم خاك

 اين مطالعه،با توجه به وضعيت خاص جنگلهاي ارسباران

در به منظور بررسي وضعيت زادآوري طبيعي سرخدار

باشدانجام جنگلهاي ارسباران  توجه به مطالعات انجام تا

آن بهتر مورد ها، امكان زادآوري شده در ساير رويشگاه

و تحليل قرار گيرد .تجزيه

ب كنده-1 شكل  جا مانده از قديمههاي

و روشها  مواد
 مشخصات منطقه مورد مطالعه

هاي سرخدار جنگلهاي ارسباران با مساحتي توده

از صورت آميخته با پهنبه هكتار 260حدود  برگان بومي

حو قبيل ممرز، بلوط، زبان و افرا در هايهضگنجشك

 46°و 40' هيدرولوژيك كليبرچاي با مختصات جغرافيايي

و 47°و 13′تا  عرض 39°و9′ تا 38°و 39′ طول شرقي

و ايلگينه  تا 46°و 33′چاي با مختصات جغرافيايي شمالي
وطو46°و′51  عرض 38°و 59′ تا 38°و 39′ل شرقي

ها در دامنه اين توده. اند شدهطور پراكنده واقعبهشمالي

و 1700 تا 1000 ارتفاعيحدشمالي با   متر از سطح دريا

)1384قنبري شرفه،( درصد قرار دارند50 شيب متوسط

).2شكل(
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و در بين ساير نواحي رويشي ايران موقعيت منطقه مورد مطالعه در جنگلهاي ارسبارا-2شكل از(ن )1355جوانشير، برگرفته

و هوايي، ميانگين ساالنه  دمااز نظر مشخصات آب

ماه حداقل دما در بهمن.استگراد درجه سانتي3/11

و حداكثر آن در مردادماه-9/6  درجه4/32به درجه

مي سانتي صورتبههاي جوي ريزشبيشتر. رسد گراد

ب و ميزان بارندگي ساالنه طبق اطالعات. استاران برف

حدود آمده از ايستگاه هواشناسي شهرستان كليبر بدست

مي ميلي400  الزم به توضيح است كه منطقه.باشد متر

مهي با توجه به ارتفاع از سطح دريامورد بررس و فراواني

بيشتري از عمالً داراي ميزان بارش در فصل رويش ويژه به

ميايستگاه ).1384قنبري شرفه،( باشد كليبر

و خاك اين منطقه از نوع خاكهاي قهوه اي جنگلي

اين خاكها بر روي سنگ مادر آهكي. استاي آهكي قهوه

و ماسه و مارن و سنگ واقع شده سخت اند كه از نظر ازت

ريز ساختمان خاك از دانه. باشند ماده آلي نسبتاً مناسب مي

و از مكعبي تا ب. است كروي تا درشت خوبيهزهكشي

و هيچ . شود گونه هيدرومورفي مشاهده نمي انجام شده

متر نشانگر سانتي73تا10ها بين اعماق تراكم ريشه

و عميق بودنسط هاي مختلف زمين خاكها در فرمحي

 با توجه به تشريح رويشگاه.)1379، پور عليجان( است

هايد كه رويشگاه سرخدار در جنگلش مشخص،توده

حد ارسباران از ويژگي هاي خاصي برخوردار است كه تا

هاي شمالي البرز هاي مشابه در دامنه زيادي با رويشگاه

مهويژه از لحاظ به و مي بارش .كند گير بودن فرق

و نحوه بررسي  آماربرداري

تصادفي-برداري منظم نمونه آماربرداري از روش براي

تو.شداستفاده  جه به شرايط خاص در اين بررسي با

و با بهره  انجام شدهگيري از مطالعات جنگل
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و همكاران( قطعات نمونه يك آرياز،)1380،اميرقاسمي

 متر استفاده 100×250ابعادبهايو شبكه) مترمربع100(

 قطعه 111هاي سرخدار كه با توجه به سطح تودهشد

 هاي كه نمايانگر سطح كل توده گرديدنمونه برداشت

مي260سرخدار در منطقه با مساحت .دنباش هكتار

از(عيفا ارتطبقهنهالهاي سرخدار در سه 30كمتر

)متر سانتي200 تا 130و متر سانتي 130تا30 متر، سانتي

و شاخه دانه( نهالأ، منش نهالاز لحاظ تعدادو نيز ،)زاد زاد

خوب، متوسط،(و شادابي)سالم يا معيوب(سالمت نهال

 رنگ مشخصه طول تاج سبز،4با در نظر گرفتن)عيفض

در همهو زردي)سوزن( تراكم برگ،)وزنس(برگ

و اطالع. قطعات نمونه مورد بررسي قرار گرفتند بررسي

 ارزيابي بهتر وضعيت براي مادريهاي از وضعيت پايه

،ضمن بررسي نهالهابنابراين،ناپذير است زادآوري اجتناب

به2فاع بيش از هاي با ارت پايه هاي عنوان پايه متر نيز

. شدنددرختي بررسي 

 نتايج
مياين نتايج هاي سرخدار دهد كه توده بررسي نشان

و از نظر ساختار سني در جنگلهاي ارسباران جوان

كهبه،باشندميلناهمسا قطورترين پايه آنها داراي طوري

)3شكل( استمتر سانتي20قطر برابرسينه 
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 پراكنش تعداد در طبقات قطري گونه سرخدار-3كلش

 فراواني نهال

و تحليل داده نتايج حاصل كهها از تجزيه نشان داد

بامي%4/24خطاي آماربرداري  در±27/1باشد كه  نهال

مي) مترمربع100(مساحت يك آر در. كند برابري يعني

مي20/5±27/1 مترمربعي 100هر قطعه نمونه   توان نهال

و به  نهال 520±127 عبارت ديگر در هر هكتار يافت

 اگرچه تعداد نهال زياد اميدوار).1جدول( وجود دارد

 ولي با توجه به شرايط خاص،رسد نظر نمي كننده به

و پايه  هاي مادري، اين وضعيت بسيار مطلوب رويشگاه

و در. دهدميرايآينده بهترويدنبوده پراكنش نهالها

مي نيزفاعيهاي ارت طبقه كه نشان بيشترين تعداد دهد

و سانتي30 ارتفاعي كمتر از طبقهنهالها مربوط به  متر

 200 تا 130ي ارتفاعطبقهكمترين تعداد مربوط به 

.)4شكل(باشدميمتر سانتي
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 هاي مربوط به زادآوري سرخدار در منطقه مورد مطالعه دادهآماري خالصه-1 جدول

تعداد نمونه
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 هاي ارتفاعي طبقه نهالهاي سرخدار در فراواني-4شكل

 نهالهاأمنش

ب ها بيشتر نهالأآمده نشان داد كه منش دستنتايج

 نهالهاي فراوانيكه طوريبه،)5 شكل(زاد است دانه

، در بود%5/47زاد هاي شاخهو نهال%5/52زاد دانه

و تنها هاي درختي شاخه پايه%1/73كه صورتي %9/26زاد

 ارتفاعي كمتر از طبقهنهالهاي.)6شكل( بودندزاد آنها دانه

و نهالهاي دانهمتر بيشترين درصد نهالهاي سانتي30 زاد

متر كمترين درصد سانتي200تا 130 ارتفاعي طبقه

).7شكل(ندا بودزاد را دارهداننهالهاي 
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و زادآوري پايه دانه-5شكل  زاد
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و شاخه دانهنهالهاي فراواني-6شكل  سرخدار زاد زاد
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و شاخه دانه نهالهاي فراواني-7 شكل در زاد  هاي ارتفاعي طبقهزاد سرخدار

 از بين رفته سرخدارهاي جنگلهايونسل گذشته

ب ندهارسباران با توجه به كُ أجا مانده داراي منشههاي

زاد بودن اين شاخهبنابراين.)1 شكل( اند زادي بوده دانه

و گونه در جنگلهاي ارسباران حاصل تخريب هاي قطعها

مييكسره با توجه به اين كه اين. باشد صورت گرفته

 هاي اندوختگاه ميالدي در فهرست 1976جنگل از سال 

نهالهاي%70 بنابراين، يونسكو قرار گرفته استكره زيست

أ منش)متر سانتي30 ارتفاعي كمتر از طبقه(دوران حفاظت 

.)5 شكل(زادي دارند دانه

 سالمتي نهالها

حاصل از بررسي وضعيت زادآوري نهالها نشان نتايج

 نواحيجزبه. برخوردارندزياديداد كه نهالها از سالمتي 

نيز در آنها وار روستاها كه بعضي مواقع حضور دامجهم

و يا آسيبشود ديده مي و برخي از نهالها شاخه شكسته

درديده هستند از سالمتي بسيار خوبي نهالها بقيه نقاط،

 سال اخير30در مورد سالمتي نيز حفاظت.ندبرخوردار

بدر كه طوريبه،سزايي داشته استه اين جنگلها نقش

از1/97 متر سالم سانتي30 درصد نهالهاي با ارتفاع كمتر

.)8 شكل(تند هس
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در-8شكل  هاي ارتفاعي طبقه وضعيت سالمتي نهالهاي سرخدار
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 شادابي

%90حدود مجموعدرآمده با توجه به نتايج بدست

و طول تاج نهالها  بلند داراي سوزنهاي سبز، تاج متراكم

نهالها داراي سوزنهاي زرد،%1و)وضعيت خوب( هستند

و تنك مي و حدود) وضعيت ضعيف( باشند طول تاج كم

با توجه.)9شكل( حد فاصل اين دو حالت قرار دارند9%

به به اين با كه شادابي نهالها و كميتكطور مستقيم يفيت

و،رسد مواد غذايي كه به گياه مي  وضعيت خاك، مواد آلي

و همچنين ميزان استفاده نهال از آنها در ارتباط است

و حاصل هرچه خاك غني بوخيزتر تر شتري داراي مواد آلي

و آب كافي باشد تر شاداب نهال،و سيستم تهويه مناسب

ي نهالهاي شاداب زياد درصد وجودبنابراينخواهد بود،

وضعيت كامالً مناسب شرايط دهنده نشانسرخدار

و رشد  .استآن رويشگاهي براي زادآوري
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 هاي ارتفاعي وضعيت شادابي نهالهاي سرخدار در طبقه-9شكل

 بحث
كم نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه با وجود تعداد

 520 تعداد، الزمو كمبود بذر سرخدارهاي مادري پايه

در. در هكتار وجود دارد سرخدارالنه  اين وضعيت

ورو ها ازجلمه رويشگاه سياه يشگاهمقايسه با ساير رو دبار

كه افرا  اصله نهال در هكتار گزارش شده50تخته گرگان

 وضعيت بسيار مطلوبي)1364،و لساني كاسبحبيبي(

كهميبنابراين.است كه بذرهايربيشتتوان اظهار داشت ي

 تبديل به نهالريزندميبه زمين مورد بررسي در منطقه

 طبقهنهالهاي اكثريتكهو با توجه به اينشوند مي

مطلب اين،هستند زاد متر دانه سانتي30ارتفاعي كمتر از

ميبيشتر  با نهالهاأدر رابطه با منش. يابد قوت  در مقايسه

وهپاي  هاي ارتفاعي مختلف طبقهيا در هاي درختي

هاي افزايش توده روند،) ارتفاعي بيشتر به كمترطبقهاز(

مي دانهطرفبهسرخدار  اين امركهدشو زادي مشاهده

را تودهبقايوارقرنويد است در اين منطقه هاي سرخدار

و قرق صورت گرفته. دهد مي ،همچنين در پي حفاظت

كه.ندبرخوردار زيادينهالها از سالمت  شادابي نهالها

آ مياكثريت كه نها در وضعيت خوبي قرار دارند نشان دهد

و كميت مواد از نظر حاصلرويشگاه  خيزي خاك، كيفيت

بسيار سرخداري سيستم تهويه براي نهالهاوغذايي

و همكاران. استمناسب  با توجه به مطالعات اميرقاسمي

اي ارسباران را در حيات طبيعي جنگله كه تجديد)1380(

ستضحو ، شروع مورد بررسي قرار دادندچاينه آبخيز

كه شگاهحيات سرخدار در روي تجديد هاي خاصي بوده

ب تر تجديد بررسي حاضر مراحل پيشرفته خوبيهحيات را



 بررسي وضعيت زادآوري طبيعي سرخدار در جنگلهاي ارسباران 388

رانچ. دهد نشان مي انچه تعداد نهال سرخدار در هر هكتار

كه،معيار بررسي قرار دهيم طوربه اين بررسي نشان داد

ه520متوسط  ر هكتار در منطقه مورد نهال سرخدار در

و كه با توجه به شرايط رويشگاهي بررسي وجود دارد

و شروع تحول توده هاي سرخدار اين تعداد قابل توجه

شامطالعات.قبول استمورد   پور يوسفو هراجيرستمي

حكدرفدر منطقه) 1380( رشتي  از وجودتياك گيالن

برد كه عمالًداررا نهال سرخدار در هكت1000 ابر تعداد دو

كه شرايط بديهي است.استمده در اين بررسيآ بدست

 در براي رويش سرخدار گيالندرفكرويشگاهي منطقه 

مسبهارسباران مقايسه با و ميمراتب بهتر .باشد اعدتر

 شرايط رويشگاههبه مجموعبا توجه طبق اين بررسي

برخالفكهشد مشخص، ارسباراندرسرخدار

گر تخريب و كمبود پايههاي صورت هاي فته در گذشته

بهطبيعيوريآسرخدار، زادمادري  صورت اين گونه

ميخوبيبهزاد دانه و اگر همين روند صورت گيرد

ميحفاظت ادا بيشتر توان شاهد گسترش مه يابد در آينده

. بودمنطقهسرخدار در اينيجنگلهاي توده
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Abstract 
 
Yew in Arasbaran forests is mixed with broad-leaved species like hornbeam, oak and maple that has been 
destroyed very much in the past years. This study is aimed to investigate the natural regeneration of yew 
in these forests. For this purpose, 111 sample plots, each 100m2, were established by a systematic-random 
grid of 100m×250m. The natural regeneration (saplings) of yew was investigated quantitatively and 
qualitatively in the sample plots. Results showed that the number of yew saplings per hectare were 520. 
Most of these saplings had seed origin and were classified in height class less than 30cm with high 
vitality and health condition. Regarding to the past history of the area, this results show that the protection 
of area was effective and successful, so a dense and fresh yew stand in the Arasbaran area is expected in 
the future, if the protection is continued.  
 
Key words: Arasbaran, Yew, natural regeneration. 


