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ذخيره (بررسي اثرات عوامل فيزيوگرافي بر پراكنش گونه سرخدار مطالعه موردي 

 )گاه افراتخته

 2، فرهنگ اسداللهي1علي اصغر واحدي

  چكيده

ختلف فيزيوگرافي، به منظور بررسي پراكنش گونه سرخدار با توجه به عوامل و واحد هاي م, اين تحقيق

بـدين منظـور   . هكتار مـي باشـد   198اين منطقه   مساحت. در ذخيره گاه افراتخته صورت گرفته است

شـبكه آمــاربرداري  (آري بـا روش نمونــه بـرداري تصـادفي سيســتماتيك     10قطعـه نمونــه   66تعـداد  

نقشـه واحـدهاي    ابتدا با اسـتفاده از نقشـه تپـوگرافي منطقـه    . در عرصه پياده گرديد) متر 200*150

سـپس داده هـاي بدسـت آمـده     . تهيه شد Arc view  3.2مختلف فيزيوگرافي با استفاده از نرم افزار 

نتايج نشـان مـي دهـد كـه مقـادير      . مورد تجزيه وتحليل قرار گرفتند Excelو   Spssتوسط نرم افزار 

ي مختلف فيزيوگرافي از حاصله از انبوهي و متوسط سطح مقطع در هكتار پايه هاي سرخدار در واحدها

اختالف معني داري  پيروي نمي كند و گونه سرخدار مجزا از فيزيوگرافي منطقه، با ديگـر پهـن برگـان    

 0-%10از طرفـي گونـه مربوطـه در ارتفاعـات پـايين و در كالسـه شـيب        . منطقه داراي پراكنش است

دد كه در اين صـورت درجـه   پراكنش بيشتري داشته و گاها به صورت توده هاي خالص مشاهده مي گر

تاج پوشش وسيعي را تشكيل مي دهد و بيشـترين مسـاحت رويشـگاه در محـدوده ارتفـاعي رويشـگاه       

  .درصد قرار گرفته است 60متر از سطح دريا با دامنه هاي شمالي و شيب باالتر از  1700تا  1500

  

  سرخدار، واحدهاي فيزيوگرافي ، ذخيره گاه افراتخته :كلمات كليدي 

  

                                                 
1

  شناس ارشد جنگلداري،دانشگاه آزاد واحد چالوسكار - 
2

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد چالوس - 
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  مقدمه 

 English ايـ  و Common yew  نام انگليسـي  و Taxus  baccata يعلم نام باي معمول سرخدار

yew  از نـادر  , بوده كه رويشگاه جنگلي آن در افراتختـه  دنياي ژنتيك ارزشمند و نادر يها گونه ازي يك

اظ ديرينـه  مطالعه سرخدار به دليل موقعيـت ارزشـمند آن بـه لحـ    . جنگل هاي شمال به شمار مي رود

بسيار با اهميت است زيرا سرخدار به عنوان درختان وقايع نگار، اتفاقات , طوالني 2و دير زيستي 1شناسي

 ازايـن گونـه   ). 1378لساني، (زيستگاه خود را يك به يك ثبت نموده وبه مثابه تاريخي زنده و پوياست 

يسـتي بسـيار بـااليي اسـت     داراي ديرز كـه  شـود ي م محسوبي شناس زمين سوم دوران برگاني سوزن

)Plaisance, 1979 .(    همچنين حساس به رقابت بـرون گونـه اي اسـت)Beck, 1998 .(  اسـتخراج

تاكسول و باكتين از اندام هاي پوست، تنه، برگ و ديگر اجـزاء سـرخدار بـيش از پـيش بـر ارزش ايـن       

ي هـا  جنگـل  در جامعه تصور به ايران جنگلهاي در سرخدار. درختان و روند مطالعاتي آن افزوده است

 خالص صورت به شمالي ها جنگل در يچشمگير و توجه قابل طور به و )ممرزستان-سرخدار( ارسباران

 حضـور  البتـه  ).1366اسـد الهـي،   (دارد وجودي ا مالحظه قابل سطح در ديگري ها گونه با ختهميآ يا و

ي هـا  جنگـل ي بـوم  ورتبصـ  نسـل  چنديني ط در استقرار از پس كشور شمالي ها جنگل در سرخدار

ات نسبتا زياد ديده مي شود كه در بعضي نقـاط از جملـه   ارتفاع در اغلب كه گرددي م ثبت ايران شمال

، افراتخته، سياه رودبار، پونه آرام و دره زريـن گـل علـي آبـاد     )تركت(قسمت ييالقي نهار خوران گرگان 

  ).1363جوانشير، (كتول به صورت انبوه و تقريبا خالص ديده مي شود

اكثر رويشگاههاي اين گونه در جنگلهاي شمال ايران نيز به عنوان ذخيره گاه معرفي مي گردنـد كـه در   

بـه عنـوان ذخيـره گـاه      1370اين رابطه مي توان رويشگاه سرخدار در افراتخته را نام برد كه در سـال  

 كه باشدي م ستدو آهكي ا گونه سرخدار). 1378جوانشير ، ( جنگلي سرخدار محسوب گرديده است

 گونـه ي طرف از و باشدي م مرطوب و سرد كامالً اقليمي دارا كه مي يابد حضوري رويشگاههاي در معموالً

بـراي  . گـردد ي مـ ي معرفـ  آشكوب زير عنوان بهي جنگلي ها توده در كه باشدي م پسند سايه كامالًي ا
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ن دست دامنه شمالي آلپ در جامعه شناسي سرخدار در شيب هاي تند نواحي پايي) 1999(مثال فيشر 

در   Fagus sylvaticaكشور اتريش را مورد مطالعه قرار داد و بيان كـرد كـه در ايـن منطقـه گونـه      

  .در اشكوب دوم قرار دارد Taxus bacataاشكوب فوقاني و گونه سرخدار 

1- Paleodendrology 

2- Longivity  

3- Taxol 

4- Baccatin 

  

زمان گل دادن و رسيدن ميوه گونه سرخدار تاكنون هـيچ تحقيـق جـامعي در    , در مورد سيكل بذردهي

اما سرخدار در رويشگاه سرخدار افراتخته هر ساله توليد بذر نموده و يك سال , ايران صورت نگرفته است

زمان گلدهي درختان سرخدار در ذخيـره گـاه افراتختـه از نيمـه دوم     . در ميان توليد بذر انبوه مي كند

واخر شهريور ماه تـا اواخـر   , ماه تا نيمه دوم ارديبهشت ماه متغير بوده و زمان رسيدن ميوه ها فروردين

  . مهر ماه مي باشد

در رابطه با مطالعات انجام شده در خصوص سرخدار در داخل كشور، مي تـوان بـه مطالعـات حبيبـي و     

شـد سـاليانه در مقطـع كنـده     اشاره كرد كه با اندازه گيـري پهنـاي دوايـر ر    1364پارسا پژوه در سال 

. درختان مقطوعه سرخدار، ميزان رويـش قطـري درختـان سـرخدار افراتختـه را انـدازه گيـري نمودنـد        

پراكنش سرخدار و تنوع زيستي گونه هاي چوبي رويشگاه هـاي آن در جنگـل    1377پوربابايي درسال 

نطقه شامل ارتفاع از سطح هاي سرخدار گيالن را بررسي نموده است و پس از ثبت مشخصات فيزيكي م

جهت گونه هاي چوبي موجود را همراه با جمعيت آنها شمارش كرد و با استفاده از شـاخص  , شيب, دريا

بر اساس مطالعات خـود   1380مصدق نيز در سال .  هاي تنوع گونه اي به بررسي تنوع زميني پرداخت

در بررسي جامعه شناسـي سـرخدار   ويژگيهاي عمومي سرخدار در جنگل هاي شمال را تشريح نموده و 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

. را معرفـي نمـوده اسـت   ) Evonymo- Taxetum(سرخدارسـتان   _جنگل افراتخته جامعه ال اسـبي 

به بررسي ارزيابي اكولوژيك ذخيره گاه سرخدار افراتخته با استفاده از  1382اسماعيل زاده نيز در سال 

عـات انجـام شـده در خـارج از كشـور، كـوپ       در رابطه با مطال. سامانه اطالعات جغرافيايي پرداخته است

در ذخيره گاه جنگلي گـوتينگن  ) Taxus  baccata(تحول ديناميك تجديد حيات سرخدار ) 1991(

سال بررسي نمود و نشان داد كه باز كردن تاج جنگل و در نتيجه رسيدن نور كـافي   5آلمان را به مدت 

ور حفاظـت از آنهـا در برابـر وحـوش نتـايج      به كف جنگل و سيم كشي اطراف نهالهاي سرخدار به منظـ 

تـابوش  . اميدوار كننده اي را در رابطه با ميزان تجديد حيات و استقرار نهال هاي سرخدار به همراه دارد

در تحقيقي با استفاده از تكنيك اندازه گيري متوسط قطر و متوسط پهناي دوايـر سـاليانه در   ) 1996(

ه دان در كانادا را بر آورد نمود و نشـان داد كـه مسـن تـرين     ختان سرخدار، متوسط سن درختان منطق

و  همين طوراينسينا. متر مي باشند 9/7درختان سرخدار به دليل كند رشد بودن داراي پيراموني معادل 

 Eibenwald beiگاه  تجديد حيات و وضعيت كمي درختان سرخدار در ذخيره جنگلي)  2000(آمر 

paterzal دند و در اين تحقيق ثابت شد كه هـيچ گونـه ارتبـاط معنـي داري بـين      آلمان را بررسي نمو

فاصله و قطر درختان مادري وجود ندارد و پرندگان عامـل مهمـي   , تراكم تجديد حيات سرخدار با تراكم

چون بذر سرخدار از دانـه هـاي خـوراكي مطلـوب بـراي      . در ميزان زادآوري سرخدار محسوب مي شوند

درجه در شمال  63سرخدار معمولي در اكثر كشورهاي اروپاي معتدله تا عرض  گونه.  پرندگان مي باشد

و شـمال افريقـا گسـترش    ) جنگلهاي قفقاز و هيركاني(و تا استوني و روسيه سفيد در شرق، غرب آسيا 

   ).Jens  ،1999(يافته است 

واحـدهاي   سعي شده تا چگونگي وضعيت پراكنش پايـه هـاي سـرخدار در    بر اين اساس در اين تحقيق

مختلف فيزيوگرافي با توجه به شرايط ذخيره گاهي و ساير عوامل رويشگاهي مورد مطالعه قرار گيرد تا با 

  .استفاده از آن بتوان شناخت بهتري نسبت به وضعيت رويشگاهي منطقه پيدا كرد
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  مواد و روش ها

  مشخصات منطقه مورد مطالعه

كيلومتري علي آباد كتول در استان  15هكتار در حدود  198ذخيره گاه سرخدار در افراتخته به وسعت 

  .متر از سطح دريا واقع مي باشد 1925تا  1350گلستان و در محدوده ارتفاعي 

 54˚ 57́  12تا ً 54˚ 55́ 48 اين رويشگاه در مختصات جغرافيايي 36˚  45́  24درجه طول شرقي و 

. درصد مي باشد 60ب عمومي منطقه در حدود شي. درجه عرض شمالي واقع شده است 36˚  47́  3تا ً

مطالعات خاك شناسي در رويشگاه مورد مطالعه نشان مي دهد كه خاك منطقه داراي سه تيـپ خـاك   

هوموسي كربناته، قهوه اي آهكي واريزه اي، و قهوه اي آهكي مي باشد كه البته تمامي آنها از مواد آلي و 

متغير بـوده و معـدني    5/7تا 5/6اسيديته آنها بين ). 1364حبيبي و لساني ، (آهك بسيار غني هستند

شدن ماده آلي در برخي از آنها بسيار كند است و منجر به تشكيل هوموس خام از نوع كالسيك گرديده 

تغذيـه  . اما در برخي ديگر فعاليت بيولوژيك قوي و معدني شدن ماده آلي سريع و كامل مي باشد. است

متوسط درجه حرارت و بارنـدگي  . وضعيت مناسبي دارد, هاي قهوه اي آهكيآبي اين خاكها به جزء خاك

. دريافت شده است) فاضل آباد(بااستفاده از اطالعات آب وهوايي نزديكترين ايستگاه هواشناسي , ماهيانه

براسـاس آمـار بدسـت    . ميلي متر مي باشد 1260تا  1145اين رويشگاه داراي متوسط بارندگي ساالنه 

 .درجه سانتي گراد مي باشد 4/21و  6/0دماي ساليانه حداقل و حداكثر برابر  آمده متوسط

  روش تحقيق

اقدام به تعيين مرز ذخيـره گـاه بـا      1:25000در ابتدا با استفاده از نقشه توپوگرافي منطقه با مقياس 

 .شخص شداستفاده از يال و دره هاي موجود در منطقه شد و محدوده منطقه بر روي نقشه توپوگرافي م
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و پـس از آن، بـا   . شد و نقشه رقومي سازي گرديد  Arc viewسپس نقشه فوق اسكن و وارد نرم افزار 

بر اين اساس، . پيدا كردن مختصات چند نقطه مشخص بر روي نقشه رقومي شده اقدام به ژئورفرنس شد

  جهت 

1-Kopp 
2-Tabbush 
3-Down 

4-Fischer 
5-Ammer 

6-Insinna   
 

براي آن تعريف % 80و بيشتر از % 60-80، % 25-60، %10-25، %0-10قشه شيب سه كالسه تهيه ن

با استفاده از نقشه تپوگرافي و با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيـايي نقشـه شـيب از روي مـدل     . شد

رفي همچنين با تعيين تعداد طبقات ارتفاعي مورد نظر و مع. تهيه گرديده شد DEMرقومي ارتفاعي يا 

تهيه شد كه در اين تحقيق براي تهيه ) DEM(نقشه ارتفاعي از مدل رقومي ارتفاع GIS آن در محيط 

متري از سطح دريـا   1700-1900و  1500-1700، 1300-1500سه طبقه ارتفاعي , نقشه ارتفاعي

غـرب و  , شـرق , جهـت اصـلي شـمال    4نقشه جهات جغرافيايي نيز با طبقه بندي آن به . تعريف گرديد

  . جنوب تهيه گرديد

هم چنين جهت بررسي پراكنش پايه هاي سرخدار موجود در رويشگاه مورد نظر، نمونه برداري به روش 

آر با ابعاد  10قطعه نمونه دايره اي شكل و به مساحت  66تعداد . سيستماتيك صورت گرفت _تصادفي

مونه در طبيعت، ابتدا نقطـه  براي تعيين محل اولين قطعه ن. روي  زمين پياده شدند 150*200شبكه 

مشخص شده، و پس از پياده نمودن شبكه بـا  ) 25000/1(اي به طور تصادفي بر روي نقشه توپوگرافي 

همين نقطه درطبيعت باتوجه به عوارض طبيعي و خطـوط توپـوگرافي منـدرج در نقشـه     , ابعاد مد نظر

پوشش و تعداد پايه هاي سـرخدار  سپس در هر قطعه نمونه قطر، سطح مقطع، درصد تاج . پياده گرديد
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 Excelپس از جمع آوري اطالعات، كليه داده ها بـا كمـك نـرم افزارهـاي     . مورد برداشت قرار گرفتند

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند  Spss 11.5و    2007

  نتايج

زيـوگرافي  در ابتدا با استفاده از نقشه هاي تهيه شده جدول مربوط به مساحت هر يك از عامل هـاي في 

  .تهيه گرديد

  ميزان وسعت هر يك از عوامل فيزيو گرافي در دخيره گاه سرخدار افراتخته:  1جدول 

  كد  جهات جغرافيايي  )متر مربع(وسعت   درصد

  0  مناطق هموار  300  02/0

  1  شمال  764775  57/38

  2  شرق  1075475  27/54

  3  جنوب  137525  94/6

  4  غرب  4000  2/0

 

  سعت هر يك از واحد هاي فيزيو گرافي در دخيره گاه سرخدار افراتختهميزان و:  2جدول 

  كد  شيب  )متر مربع(وسعت   درصد

44/38  802475  )10-0%( 1  
78/5  113475  )25-10%(  2  
12/4  81647.  )60-25%(  3  
08/22  434775  )80-60%(  4  
58/29  623450  80>  5  

  في در دخيره گاه سرخدار افراتختهميزان وسعت هر يك از واحد هاي فيزيو گرا:  3جدول 

  كد  طبقات ارتفاعي  )متر مربع(وسعت   درصد

29/15  349600  1500-1300 1  
08/52  986300  1700-1500  2  
63/32  645675  1900-1700  3  

اقـدام بـه تهيـه جـدول واحـدهاي      ) Overlay(بعد از رويهم اندازي نقشه هاي شيب، جهـت و ارتفـاع   

مشاهده مي شـود حـداكثر شـيب منطقـه مـورد       2ي همان طور كه از جدول از طرف. فيزيوگرافي گريد
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. مي باشد و دامنه هاي منطقه، اكثرا داراي جهت شمالي و شرقي هستند% 60مطالعه در شيب باالتر از 

متر ارتفاع از سطح دريا مي باشـد و   1900تا  1300از طرفي محدوده ارتفاعي منطقه مورد نظر نيز از 

  . قرار مي گيرد 1500-1700نطقه در كالسه ارتفاعي حداكثر مساحت م

واحد انتظار مي رفت اما  36تعداد ) 5×3×3(با توجه به تعداد كالسه هاي موجود در عوامل فيزيوگرافي 

واحد تفكيك گرديد كه نتايج آن در جدول زير مشاهده مـي   14با رويهم اندازي اليه هاي مختلف تنها 

  .  شود

  ت و درصد هر يك از واحدهاي فيزيوگرافيميزان مساح:  4جدول 

طبقه 
  ططبقه

  درصد مساحت  )هكتار(مساحت   كد

1  52N, 93  49  

2  52E, 5/47  24  

3  42E, 45/2  2/1  

4  52S, 8/34  24  

5  53N, 12  6  

6  42N, 87/3  95/1  

7  12N, 8/5  9/2  

8  52W, 5/14  3/7  

9  53W, 5/1  7/0  

10  32E, 001/0  0005/0  

11  12E, 9/2  4/1  

12  53E, 5/1  7/0  

13  51E, 9/2  4/1  

14  53S, 5/1  7/0  

نمودار تعداد پايه هاي سرخدار و متوسط سطح مقطع برابر سينه را در هر هكتـار    3و  2، 1نمودارهاي 

بر اساس اين نتايج تعداد در هكتار پايه هاي سرخدار در دامنه . در واحدهاي فيزيوگرافي نشان مي دهد

البته پـراكنش آن در هـر هكتـار در شـيبهاي مختلـف      . فاعات پايين تر بيشتر استشرقي و در ارت هاي

از . از تـراكم بـاالتري برخـوردار اسـت    % 60در شيب هاي بـاالتر از   5داراي نوسان است كه طبق شكل 
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لحاظ متوسط سطح مقطع در هكتار نيز گونه سرخدار در دامنه هاي شرقي، شيب هاي پـايين تـر و در   

  .متر از تراكم بيشتري برخوردار بوده است 1700ين تر از ارتفاعات پاي
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  پراكنش انبوهي و سطح مقطع در جهات جغرافيايي مختلف:  1نمودار 
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  هي و سطح مقطع در واحدهاي ارتفاعي مختلفپراكنش انبو:  2نمودار 
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  پراكنش انبوهي و سطح مقطع در طبقات مختلف شيب:  3نمودار 

به منظور بررسي تاثيرات واحد هاي فيزيوگرافي بر روي انبوهي درختان سرخدار و متوسط سطح مقطع 

  5هر هكتار به ترتيب از آزمون تجزيه واريانس استفاده شده است كه نتايج آن در جدول   برابر سينه در

  .ديده مي شود  6و 

  جدول نتايج مربوط به متوسط انبوهي سرخدار در هر يك از عوامل فيزيوگرافي:  5جدول 

  طبقه بندي  F  سطح معني داري

  جهات جغرافيايي  354/38 485/0
  طبقات شيب  011/31  26/0

  طبقات ارتفاعي  654/26  085/0

جدول نتايج مربوط به متوسـط سـطح مقطـع برابـر سـينه سـرخدار در هـر يـك از عوامـل          :  6جدول 

  فيزيوگرافي

  طبقه بندي  F  سطح معني داري

  جهات جغرافيايي 065/23 00/0
  طبقات شيب  408/1 189/0
  طبقات ارتفاعي  326/1 211/0

ه واريانس انبوهي سرخدار و متوسط سطح مقطع برابر سينه سـرخدار  نتايج به عمل آمده از آزمون تجزي

در هر هكتار نشان مي دهد كه بين مقادير بدست آمده در واحد هاي مختلف فيزيوگرافي اختالف معني 
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ميانگين درصـد تـاج پوشـش سـرخدار را در در هـر يـك از عوامـل         9و  8، 7نمودار . داري وجود ندارد

  .دفيزيوگرافي نشان مي دهن
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  نمودار ميانگين درصد تاج پوشش سرخدار در جهات جغرافيايي:  7نمودار 

همان طور كه از نمودار فوق مشاهده مي شود ميانگين درصد تاج پوشش سرخدار در دامنه هاي شمالي 

ولي در دامنه هاي جنـوبي  به دليل موقعيت اكولوژيكي، توان انرژي دريافتي و رطوبت باالتر بيشتربوده، 

  .نسبت به ديگر جهات كمتر است
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  نمودار ميانگين درصد تاج پوشش سرخدار در طبقات مختلف شيب:   8نمودار 

0

50

100

1300- 1500 1500- 1700 1700- 1900

طبقات ارتفاعی

ش
ش
پو

ج 
 تا

صد
در

 

  نمودار ميانگين درصد تاج پوشش سرخدار در طبقات مختلف ارتفاعي:  9نمودار 
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درصد و طبقه ارتفاعي  25-60درجه تاج پوشش سرخدار در كالسه شيب  9و  8نمودارهاي  با توجه به

  .از درصد كمتري برخوردار مي باشد 1700 -1900

  بحث و نتيجه گيري 

ذخيره گاه افراتخته يكي از رويشگاه هاي منحصر به فرد در جنگل هاي شمال ايران مي باشد كه جايگاه 

عوامل فيزيوگرافي در منطقه مورد نظر ). 1384اسماعيل زاده، (اده است ويژه اي را به خود اختصاص د

شامل شيب، جهت  و ارتفاع از سطح دريا مـي باشـند كـه بـه منظـور تعيـين ميـزان تـاثيرات آن روي         

سرخدار از جمله سـوزني برگـان    .پراكنش پايه هاي سرخدار در منطقه بررسي هايي صورت گرفته است

بر اين اساس چـون در برخـي از نقـاط رويشـگاه مـورد نظـر        . گسترده مي باشد نادر است كه داراي تاج

تشكيل توده هاي خالص مي دهد، تاج پوشش آن مي تواند تاثيرات بسـزايي در رونـد تحـولي رويشـگاه     

تـوان گفـت كـه درجـه تـاج پوشـش سـرخدار در         مي 9و  8طبق نمودار هاي  ).1378لساني، (بگذارد 

ات ارتفاعي از سطح دريا تا حدودي با ميزان انبوهي و تعـداد در هكتـار پايـه    شيبهاي مختلف و در طبق

معموال در ارتفاعات پايينتر و همين طور در شيب هاي پـاييني چـون   . هاي سرخدار رابطه مستقيم دارد

 9و  8اكثرا از آميختگي سرخدار كمتر شده و به درجه خلوص پايـه هـاي سـرخدار طبـق نمودارهـاي      

جهات جغرافيـايي از  . د به درجه تاج پوشش سرخدار نيز در  اين واحدها افزوده مي گرددافزوده مي شو

عوامل بسيار مهم موثر بر پوشش گياهي از طريق ميزان انرژي دريافتي در واحد سطح و ميزان خشـكي  

با اين اوصاف، در دامنه هاي مختلف هيچ رابطه اي بين ميزان انبـوهي  ). 1381مصدق، (خاك مي باشد

معمـوال سـرخدار در جهـات شـمالي بـه دليـل       . ايه هاي سرخدار و انبوهي تاج پوشش ديده نمي شودپ

). 1378لسـاني،  (رطوبت باالتر و شرايط نيمه سايه از ميزان درصد تاج پوشش بيشتري برخوردار اسـت  

  . در صورتيكه در دامنه هاي جنوبي عكس اين قضيه حاكم است

سبه تعداد در هكتار درختان سرخدار مي توان چنين نتيجه گرفت كه بر اساس نتايج بدست آمده از محا

هـم چنـين   . سرخدار به صورت آميخته همراه با پهن برگان منطقه به صورت نيمه انبوه حضور مي يابـد 
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در برخي . اصله در هكتار محاسبه گشته است 138متوسط انبوهي آن در ذخيره گاه سرخدار افرا تخته 

د نظر گونه مذكور به دليل عدم حضور گونه هاي همراه، تشكيل توده هاي خالص و از نقاط رويشگاه مور

با توجه به بررسي هاي صورت گرفته در برخي نقاط كه سرخدار به صورت انبوه تشـكيل  . انبوه مي دهد

نتايج بررسـي  . اصله در هكتار نيز مي رسد 465توده هاي خالص را مي دهد تعداد درختان سرخدار به 

عمل آمده نشان مي دهد كه بين مقادير متوسط تعداد در هكتار سرخدار در هر يك از طبقـات   هاي به

واحدهاي فيزيوگرافي اختالف معني دار وجود ندارد كه اين موضوع نشان مي دهد كه بر خـالف تصـور،   

امـا  . پايه هاي سرخدار مستقل از تاثيرات واحدهاي فيزيوگرافيك در منطقه مورد مطالعه پراكنش دارند

از آن جا كه براي تعيين تراكم و انبوهي پراكنش درختان، تعداد در هكتار كافي نيست، بـر ايـن اسـاس    

در بررسي تاثير عوامل فيزيكي رويشگاه ). 1384مهاجر، (متوسط سطح مقطع نيز مدنظر قرار مي گيرد 

ايج آزمـون تجزيـه   اعم از شيب، جهت و ارتفاع بر روي متوسط رويه زميني سـرخدار در هـر هكتـار نتـ    

واريانس نشان مي دهد كه اختالف معني داري بين واحدهاي فيزيوگرافي از نظر ميزان متوسـط سـطح   

با اين تفاسير و با توجه به نتايج آزمون هاي حاصل شده مي توان .  مقطع در هكتار سرخدار وجود ندارد

خدار تاثير چنداني ندارد، كه در اين اذعان نمود كه فيزيوگرافي منطقه بر پراكنش و تراكم پايه هاي سر

خاك، اقليم، عوامل بيوتيكي تـاثير گـذار، رونـد تصـاعدي     (مورد بايد به كليه شرايط رويشگاهي منطقه 

حضور گونه هاي پهن برگ منطقه به دليل عدم دخالت،  رقابت و توان اكولوژيكي منطقـه و دخالتهـاي   

ر گذاري بر روي پراكنش گونه سرخدار تمركز بيشـتري  از لحاظ تاثي) موجود قبل از اعالن ذخيره گاهي

 . نمود
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Effects of physiographical units on Taxus bacata distribution in reserved site 

of Afratakhte         

Abstract 

The aim of this study is to assess how yew trees have been scattered with 

considering the physiographical units, the reserved site in Afratakhte was 

studied. The area of this region is 198 hectares. To achieve this purpose, 66 

plots with 10 acre areas were choused by systematic randomly sampling 

method. The maps of different physiographical units were provided by arc 

view 3.2 system and were carried out this forest and acquired data’s were 

analyzed by Excel and Spss. The obtained results showed that the abundance 

of  yew scatter and its basal are in per hectare have no significant differences 

in physiographical classification and yew trees have been scattered with 

other  broad-leaved trees without effect of physiographic. Yew species has 

more scatter in low latitude and in 0-10 % slope. So, these trees create pure 

stands with vast canopy. This site is located at 1300 to 1900 a.s.l which its 

aspect is northern and eastern. Generally more than area of this site is 

located at 60% slope.  

Key words: Taxus bacata, Physiographical units, reserved site or 

Afratakhteh 
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