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 جنگل و چوب فناوري و علوم هاي پژوهش نشریه
  1395 ،چهارم شماره ،ومس و بیست جلد
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  به برداشت سقز ).Pistacia atlantica Desf(بنه  درختانپاسخ 
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، دانشگاه کردستان، بانه، مرکز پژوهش و توسعه جنگلداري زاگرس شمالیاستادیار گروه جنگلداري دانشگاه کردستان و 1

  ارشد جنگلداري، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، ایرانکارشناسی آموختهدانش2، ایران
  01/09/1394تاریخ پذیرش: ؛  07/05/1394تاریخ دریافت: 

  1چکیده
نشینان مین معیشت جنگلأت و اهمیت آن درسقز دلیل برداشت شیره  هببنه  : درختانسابقه و هدف

 بررسی این پژوهشهدف باشند. میاي برخوردار  اجتماعی ویژه - اهمیت اقتصادي از، زاگرس یهناح
گونه (قطر یقه، ارتفاع  این سنجیزیستهاي بوده و شاخصسقز شیره برداشت  پاسخ درختان بنه به

عنوان نمایه در این ارزیابی  کل، ارتفاع تاج و سطح تاج) به کل، ارتفاع تنه، نسبت ارتفاع تنه به ارتفاع
  است. کار گرفته شدهبه

با شرایط برداري  در حال بهره تودهیک راي انجام این تحقیق یک توده رها شده و ب: هامواد و روش
 انتخاب ،استان کرمانشاه ،شهرستان جوانرودباال در  و بیوند پایین در روستاهاي بیوند مشابه فیزیوگرافی 

برداري قرار گرفته ولی در ومورد بررسی قرار گرفتند. توده رها شده مورد بررسی، در گذشته مورد بهره
برداري، ) برداشت سقز در آن متوقف بوده است. در توده مورد بهره1369-1391سال اخیر ( 22

بعد از  ) انجام شده است.1391ش (برداشت سقز از درختان بنه از گذشته تا سال انجام این پژوه
یادداشت نام گردید و ضمن انجام صد درآماربرداري صد ،هاي مورد بررسیبرداشت محدوده توده

 براي شد. گیرياندازه متراز پنج سانتی تربیشمساوي و با قطر یقه  هاي درختیتمام گونه یقهقطر گونه،
گیري اندازهنیز  و دو قطر عمود بر هم تاج) ارتفاع تنه و (ارتفاع کل قطر، ارتفاع بر عالوهدرختان بنه 

، مقایسه الگوي پراکنش درختان در اسمیرنف - کلموگروف ها با استفاده از آزموننرمال بودن داده شد.
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هاي سنجی درختان بنه در تودههاي زیستنمایهمقایسه طبقات قطري با استفاده از آزمون مربع کاي و 
  انجام شد.مستقل  t فاده از آزمونبا استمورد بررسی 

هاي درختان بنه در توده تاج و ارتفاع ارتفاع کلهاي قطر یقه، که بین نمایه نتایج نشان داد: هایافته
رهادر توده  (غیراز قطر یقه) هامیانگین این مشخصه وداشت  داري وجوداختالف معنیمورد بررسی 

 ،، نسبت ارتفاع تنه به ارتفاع کل و سطح تاجتنه ارتفاع از نظر. بود برداريمورد بهره تودهبیشتر از  شده
  مشاهده نشد.هاي مورد بررسی بین درختان بنه در تودهداري تفاوت آماري معنی

اگر چه برداشت سقز یک منبع مهم معیشتی براي ساکنان محلی در زاگرس شمالی است؛  گیري:نتیجه
باشد. براي بهبود معیشت آمد میاکولوژیکی و اقتصادي ناکاربرداري از نظر ولی روش سنتی بهره

ساکنان محلی ضروري است روش علمی برداشت سقز که از نظر اقتصادي و اکولوژیکی کارآمدتر 
را ارزش با گونه این بقاي نیزآوري زاد گیري، نبودبر سقز عالوه است؛ جایگزین روش سنتی شود.

هاي جنگلی و استمرار سود حفظ پایداري درختان بنه در عرصهنماید. شرط اصلی براي تهدید می
به جاي رسد که نظر می بهباشد. پس هاي آینده استقرار زادآوري میها و نسلحاصل از سقز براي سال

ها و کاشت بذر و مراقبت و نگهداري از نهالباید برداري، هاي بهرهاخذ بهره و عوارض در طرح
 از درختان بنه برداريبهره هاي عرفی، پیش شرطارزش در سامانگونه با اینتضمین استقرار زادآوري 

  باشد.
 

  سنجی، ونچوبی جنگل، نمایه زیستگیري جنگل، محصول غیراندازه دي:یهاي کلواژه
 

  مقدمه و هدف
سطحی معادل )؛ 10دارند (برداران قرار مورد توجه بهرهدلیل برداشت شیرابه سقز  هکه ب درختان بنه  

اي است که در ). سقز، شیرابه8(ند ارا به خود اختصاص داده ایرانمیلیون هکتار از مساحت  4/2
هاي مصطکی، بریزه یا گردد و به نام هاي درخت بنه تراوش می شرایط طبیعی نیز از تنه برخی پایه

سازمان برداري دفتر بهره توسط 1364از سال  ،سقز از گونه بنه برداشت ).1برژه، شناخته شده است (
(شهرستان جوانرود) براي  قین تحقیدر منطقه انجام ا ).11شد (آغاز  ها، مراتع و آبخیزداريجنگل

هاي عرفی ن سامانیبه ا( جنگلیاي محدودهصورت عرفی  ، هر خانوار بهبرداشت سقز از درختان بنه
ر روش سنتی برداشت سقز، در پوست تنه ددر اختیار دارد.  شود)گفته می بنشتهدر اصطالح محلی کژ
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گردد  متر، تعداد زیادي شیار ایجاد می سانتی 20هاي اصلی درختان بنه با قطر برابر سینه بیش از  و شاخه
). این کار، با اعمال تناوب 1شود (شکل  آوري می هاي گلی جمع هاي تراوش شده، در کاسه و شیرابه

طور متوسط از هر  برداري، به شود و در هر نوبت بهره انجام مینشین  ساله توسط روستاییان جنگل 4-3
ماه شروع ). برداشت شیره سقز، از اواسط خرداد3گردد ( گرم شیره سقز استخراج می 287درخت بنه، 

بند و گیر، کاسهزن، گلبرداري سقز، شامل چهار نفر (تیشه یابد. گروه بهرهماه ادامه میو تا اواسط مرداد
  باشد.ارکات) میمسئول تد

با توجه  ،مخرب طبیعی یا مصنوعی واملثیر عأتحت ت ،حالت تعادل یا قدرت خودتنظیمی جنگل  
رویه و غیر برداري بی). بهره2( ضعیف گشته یا از بین برودممکن است تها  به نوع و شدت اثر آن

  ).7( رو ساخته استجدي روبه را با مخاطره ارزش بنهاصولی، بقاي گونه با
ی در ارتباط با گونه بنه انجام شده است که به اختصار به نتایج برخی یهاهاي اخیر پژوهشدر سال  
شود. دامنه ارتفاعی گسترش گونه بنه را اشاره می این پژوهشطالعات مرتبط با موضوع از م

Rostamikia ) و  پورزاهديمتر از سطح دریا و  760- 1800) در منطقه خلخال2009و همکاران
 ).17و  16اند (متر از سطح دریا گزارش کرده 1845-2030) در استان مرکزي 2007همکاران (

را به  بنهزاد و شاخهزاد دامنه ارتفاع درختان دانه هاي یاسوج،) در جنگل2009و همکاران ( چاي فالح
ر برابر سینه یانگین قط) در خلخال، م2009و همکاران ( کیارستم)؛ 6( متر 2-8متر و  5-10ترتیب 

گونه  اینارتفاع تنه  و حداقل حداکثر ،متر 9/2 را متر، میانگین ارتفاع کل بنهسانتی 6/14 را درختان بنه
و همکاران پور زاهدي)؛ 16( متر 48/2بنه را و میانگین قطر تاج  رمت 81/0متر و  9/1 ترتیب را به

ارتفاع  و حداکثر میانگین ،مترسانتی 7/16ه را گونه بن میانگین قطر برابر سینه) در استان مرکزي، 2007(
و  متر 7/2را میانگین ارتفاع تاج  ،متر 2/1 تنه را ارتفاع، متر 0/5متر و  8/3 ترتیب را به درختان بنهکل 

و  پوررضا). 17اند (گزارش کردهمتر  93/2و  56/4ترتیب  هبرا بزرگ و کوچک تاج  قطرهايمیانگین 
 30هاي قالجه استان کرمانشاه کمبود درختان بنه در طبقات قطري کمتر از ) در جنگل2008همکاران (

بر  گیريسقز). نتایج تحقیقات انجام شده در خصوص اثرات 14اند (متر را گزارش نمودهسانتی
رشد سالیانه شاخه و رشد طولی و عرضی سنجی درختان بنه نشان داده که شادابی، هاي زیست نمایه
برداري قرار گیرند؛ کمتراز درختانی است که مورد بهرهگیري قرار میدر درختانی که مورد سقز برگ
هاي جوان تا میانسال و پایه در برداري،). بیشترین ترمیم پوست درختان بنه مورد بهره12گیرند (نمی
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برداري بهرههاي مورد ) و بیشترین سرخشکیدگی تاج، در پایه3در درختان مسن ( کمترین ترمیم،
  ).6گزارش شده است (

در  همبستگی مثبتی سقز تولیدي،بر میزان  هاي کمی و کیفی درختان بنهویژگیثیر أت در بررسی  
با  ارتفاع تنهو  تاج، قطرتاج برابرسینه، ارتفاع کل، ارتفاع هاي قطرنمایهدرصد بین  95 احتمال سطح

  ).5تر گزارش شده است (المتنه و تاج سبرخوردار از  میزان سقز تولیدي و تولید بیشتر در درختان
 برداشت سقز از بیانگر کمبود اطالعات در خصوص ارزیابی اثراتمرور مطالعات انجام شده   

 ،سقزشیره برداشت  پاسخ درختان بنه به رو، بررسیاز این .است سنجیستیي زهانمایهدرختان بنه بر 
گونه (قطر یقه، ارتفاع کل،  این سنجی زیستهاي تعیین شد و شاخص این پژوهشبه عنوان هدف 

کار عنوان نمایه در این ارزیابی به ارتفاع تنه، نسبت ارتفاع تنه به ارتفاع کل، ارتفاع تاج و سطح تاج) به
  .گرفته شده است

  

  
  ز بر تنه درخت زده شده است.قهاي گلی که براي برداشت سدرخت بنه با کاسه -1شکل 

Figure 1. Wild pistachio tree with clay bowl on tree trunk for resin exploitation. 
 

  هامواد و روش
 6/9برداري سقز به مساحت در راستاي انجام این پژوهش یک توده مورد بهره: منطقه مورد مطالعه

منظور حذف اثر  هکتار با شرایط فیزیوگرافی مشابه (به 8/4هکتار و یک توده رهاشده به مساحت 
عوامل شناخته شده طبیعی) در روستاهاي بیوند باال و بیوند پایین شهرستان جوانرود، استان کرمانشاه 
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یید اداره أ). با استناد به گفته ساکنان محلی منطقه مورد مطالعه و ت2و شکل  1انتخاب شدند (جدول 
(سال  1391تا  1369شده از سال رهامنابع طبیعی شهرستان جوانرود، سقزگیري از درختان بنه توده 

برداري، سقزگیري از این ) در روستاي بیوند باال متوقف شده اما در توده مورد بهرهاین پژوهشانجام 
 مترمیلی 6/554 منطقه مورد مطالعه، میانگین بارندگی سالیانهگیرد. درختان بدون وقفه صورت می

  .باشد می
  
 
  
  
  
  

  
  

  
  
  

دهنده درختان  (نقاط سیاه نشان شهرستان جوانرودو  منطقه مورد مطالعه در کشور، استان کرمانشاه موقعیت -2 شکل
  باشد).هاي مورد بررسی میبنه موجود در توده

Figure 2. Study area location in Iran, Kermanshah province and the Javanrud city (black points show 
existing wild pistachio trees in studied stands). 
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 هاي مورد بررسی.مشخصات فیزیوگرافی و مساحت توده -1جدول 
Table 1. Physiographical characteristics and area of studied stands. 

 توده رها شده
Abandoned stand 

 برداريتوده مورد بهره
Utilized stand 

 نمایه 
Index 

 مساحت (هکتار)  9.6  4.8
Area (ha)  

 شیب (درصد)  52  52
Slope (percent)  

 ارتفع از سطح دریا (متر)   1450-1200  1450-1200
Altitude (m)  

 شمال شرقی
NE  

 شمال شرقی
NE  

 جهت جغرافیایی
Aspect  

  
  روش تحقیق

 ،صددرانجام آماربرداري صد با ،GPSهاي مورد بررسی با استفاده از محدوده توده بعد ازبرداشت  
متر از پنج سانتی تربیش مساوي و یقه با قطر هاي درختیتمام گونه یقه قطر یادداشت نام گونه،ضمن 

 بر قطر، ها، عالوهموجود در سطح توده در درختان بنهشد. ري یگاندازه بازو)کش دوبا استفاده از خط(
عمود بر هم (با استفاده از صورت  کوچک و بزرگ تاج بهارتفاع تنه) و دو قطر  و (ارتفاع کل ارتفاع

درختان بنه (قطر،  سنجیزیست هاينمایه مورد بررسی، میانگینهاي در توده ري شد.یگاندازه متر)
نام تعیین و مورد مقایسه قرار ارتفاع کل، ارتفاع تنه، ارتفاع تاج و سطح تاج) در طبقات قطري هم

 ت.گرف

 -کلموگروفبا استفاده از آزمون  هادادهبررسی نرمال بودن توزیع : هاتجزیه و تحلیل آماري داده
مقایسه مقایسه الگوي پراکنش درختان بنه در طبقات قطري با استفاده ازآزمون مربع کاي و  ،اسمیرنف

براي انجام شد. مستقل  t نبا استفاده از آزمونام سنجی در طبقات قطري همهاي زیستمیانگین نمایه
  استفاده شد. SPSS 19و  Excel 2007ي افزارهانرم از هاي آماريمحاسبات و تجزیه و تحلیلانجام 

  
  نتایج
در توده نتایج نشان داد که بر اساس تعداد در هکتار، : هاي مورد بررسیسنجی تودهزیست هاينمایه

مورد  لکهدر باشد. می تیپ جنگلی برودار درصد حضور دارد و 92شده گونه برودار به میزان رها
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درصد حضور دارند و تیپ جنگلی  10و  82ترتیب به میزان  هاي برودار و مازودار بهبرداري گونه بهره
برداري درصد و در توده مورد بهره 6/5شده میزان حضور گونه بنه در توده رها .بود مازودار -داربرو

 ،درصد وحشی و زالزالک با درصد حضور کمتر از یکآلبالويوحشی، کیکم، گالبی. بود درصد 2/7
هاي مورد بررسی ). فرم پرورشی توده3(شکل  بودند هاي مورد بررسیدر تودههاي همراه گونه سایر

و  برداريمورد بهرههاي  در توده(بدون لحاظ نمودن گونه) برابرسینه قطرکل میانگین باشد. زاد میشاخه
در هکتار متر است. متوسط تعداد درخت در سانتی 1/9و  2/15ترتیب  به پژوهششده مورد رها
زمینی در رویه نیانگیم. دباشاصله می 398اصله و  172ترتیب  به شدهرهاو  برداريمورد بهرههاي  توده
  است.مترمربع در هکتار  4/4شده رهامترمربع در هکتار و در توده  5/5برداريمورد بهره لکه

 

 
  هاي مورد بررسی.اي تودهترکیب گونه -3شکل 

Figure 3. Tree composition of the studied stands. 
  

هاي پارامترهاي آماري نمایه: هاي مورد بررسیگونه بنه در تودهسنجی زیست هاينمایه
میانگین اختالف بین درج شده است.  2هاي مورد بررسی در جدول سنجی درختان بنه در توده زیست

 متر)سانتی 8/50( برداريو مورد بهره متر)سانتی 1/45( شدهرهاهاي  درختان بنه در توده یقه قطر
شده و مورد هاي رهادر توده ).3(جدول بود  دارمعنی درصد 95 احتمالسطح در  )2(جدول 

متر تعلق دارند. سانتی 20-65درصد درختان بنه به طبقات قطري  7/85و  2/93ترتیب  برداري به بهره
در  و متر سانتی 45) در طبقه قطري در هکتار اصله 9/2(شده بنه در توده رها ن تعداد درختانیشتریب

تعداد . مشاهده شدمتر سانتی 65و  40قطري  هايه) در طبقدر هکتار اصله 9/0( برداريمورد بهره توده
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برداري بیشتر بود شده از توده مورد بهرهمتر در توده رهاسانتی 20- 55طري هاي قدرخت بنه در طبقه
متر، تعداد درخت بنه در سانتی 65متر به استثناي طبقه سانتی 55هاي قطري بیشتر از ولی در طبقه

درختان بنه در طبقات قطر یقه نشان  الگوي توزیع تعدادررسی ب. بود مساوي                        ًهکتار در دو توده تقریبا 
هاي مورد درصد از نظر این مشخصه بین توده 99 احتمالدار در سطح دهنده وجود اختالف معنی

  ).4) (شکل 2χ=256/40 ؛p›01/0(بود  بررسی
 

 .هاي مورد بررسیسنجی گونه بنه در تودههاي زیستپارامترهاي آماري نمایه -2 جدول
Table 2. Statistical parameters of biometric indices of wild pistachio in studied stands. 

  توده
stand 

 سنجیزیست هاينمایه
Biometric indices  

 میانگین
Mean  

 انحراف معیار
Std. deviation  

 کمینه
Min.  

 بیشینه
Max.  

 دامنه
Rang  

 شدهرها
Abandoned  

 )مترسانتی( قطریقه
Collar diameter (cm)  

45.1  13.6  19.5  84.5  65.0  
 )متر( ارتفاع کل

Total height (m)  
6.3  1.7  1.9  10.6  8.7  

 )متر( ارتفاع تنه
Trunk height (m)  

2.0  0.8  0.5  3.9  3.4  
 )متر( تاج ارتفاع

Crown height (m)  
4.3  1.2  0.8  8.0  7.2  

 نسبت ارتفاع تنه به ارتفاع کل (درصد)
Trunk height to total height 

ratio (percent)  
34.5  11.6  16.7  75.0  58.3  

 )متر مربع( سطح تاج
Crown area (sq.m)  

28.7  14.5  7.5  76.9  69.4  

 برداريمورد بهره
Utilized  

 )مترسانتی( قطریقه
Collar diameter (cm)  

50.8  9/17  22.0  105.5  83.5  
 )متر( ارتفاع کل

Total height (m)  5.0  1.4  2.2  8.9  6.7  
 )متر( ارتفاع تنه

Trunk height (m)  
1.8  0.7  0.7  6.7  6.0  

 )متر( تاج ارتفاع
Crown height (m)  

3.2  1.1  1.0  6.2  5.2  
 نسبت ارتفاع تنه به ارتفاع کل (درصد)
Trunk height to total height 

ratio (percent)  
38.4  4.3  30.8  45.3  14.5  

 )مترمربع( سطح تاج
Crown area (sq.m)  

28.6  17.3  3.3  104.5  101.2  
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 .هاي مورد بررسیتودهدر  یقه قطر طبقات پراکنش درختان بنه در -4شکل 

Figure 4. Tree distribution on collar diameter classes in studied stands. 
 

 متر 0/5 ومتر  3/6 ترتیب برداري بهشده و مورد بهرهرهاهاي  میانگین ارتفاع کل درختان بنه در توده  
 در تودهبنه  ن تعداد درختانیشتریب .بود متر 7/6 متر و 7/8 ترتیب به آن تغییرات هدامن و )2(جدول 

در  اصله 2/3(برداري بهره مورد تودهدر  و متر 6ارتفاعی  ) در طبقهدر هکتار اصله 8/4( شدهرها
 درختان بنه ن ارتفاع کلیانگیم اختالف. الف) 5شکل مشاهده گردید (متر  5 ) در طبقه ارتفاعیهکتار

ب  5(شکل شد دار درصد معنی 99 احتمال سطحمورد برسی در  هايدر تودهنام طبقات قطري همدر 
  .)3و جدول 

  

  
هاي مورد ارتفاع کل درختان بنه در توده -(الف) و منحنی قطر در طبقات ارتفاع کل بنه پراکنش درختان -5شکل 

  .بررسی (ب)
Figure 5. Distribution of wild pistachio trees on total height classes (A) and the mean of total height 
of wild pistachio on collar diameter classes (B). 
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 متر 8/1و متر  2 ترتیب برداري بهشده و مورد بهرهرهاهاي  درختان بنه در توده تنهمیانگین ارتفاع   
 شدهرهادر توده باشد. میمتر  6 ومتر  4/3 ترتیب به سنجیزیستاین نمایه  تغییرات هو دامن )2 (جدول

برداري مورد بهره تودهدر و  متري 2 ) در طبقه ارتفاعیدر هکتار اصله 9/6(بنه  ن تعداد درختانیشتریب
بر اساس  .لف)ا 6 شکلثبت گردید ( يمتر 2) در طبقه ارتفاعی در هکتار اصله 9/4ن تعداد (یشتریب

شده و مورد رها هايدر تودهنام طبقات قطري همدر  درختان بنه تنه ارتفاع نیانگین میاختالف ب ،جینتا
  .)3ب و جدول  6(شکل نبود دار معنیبرداري بهره

  
  .هاي مورد بررسی (ب)ارتفاع تنه درختان بنه در توده - تنه (الف) و منحنی قطردر طبقات ارتفاع  بنه پراکنش درختان - 6شکل 

Figure 6. Distribution of wild pistachio trees on trunk height classes (A) and the mean of trunk height 
of wild pistachio on collard diameter classes (B). 

  
برداري به شده و مورد بهرهرهاهاي  درختان بنه در توده تنه به ارتفاع کلارتفاع نسبت میانگین   

بر . بود درصد 5/14 و 3/58 ترتیب تغییرات آن به هو دامن )2 (جدول درصد 4/38و  5/34 ترتیب
نام طبقات قطري همدر  درختان بنه تنه به ارتفاع کلارتفاع نسبت  نیانگین میاختالف ب ،جیاساس نتا

  .)3و جدول  7(شکل  نبوددار معنیبرداري شده و مورد بهرهرهادر دو توده 
  

  
 .در طبقات قطر یقه در درختان بنه ارتفاع تنه به ارتفاع کلنسبت  -7شکل 

Figure 7. Trunk height to total height ratio of wild pistachio in collar diameter classes. 
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 متر 2/3و  3/4ترتیب  برداري بهشده و مورد بهرهرهاهاي  تاج درختان بنه در توده ارتفاعمیانگین   
ن تعداد یشتریبشده رهادر توده . بود متر 2/5و  2/7نیز  تغییرات این مشخصه هو دامن )2(جدول 
ن تعداد یشتریببرداري مورد بهره تودهدر و متري  4تاج  ارتفاع) در طبقه در هکتار اصله 4/5( درختان
ن یاختالف بالف).  8 شکلمشاهده شد ( يمتر 3تاج  ارتفاع) در طبقه در هکتار اصله 9/3( درختان

 برداري درشده و مورد بهرهرهادر دو توده نام طبقات قطري همدر  درختان بنه تاج ارتفاعن یانگیم

  .)3ب و جدول  8(شکل شد  داردرصد معنی 99احتمال سطح 
  

 
  .(ب)هاي مورد بررسی ارتفاع تاج درختان بنه در توده - تاج (الف) و منحنی قطر ارتفاع در طبقات بنه پراکنش درختان - 8شکل 

Figure 8. Distribution of wild pistachio trees on crown height classes (A) and the mean of crown 
height of wild pistachio on collard diameter classes (B). 

  
 6/28 و 7/28ترتیب   برداري بهشده و مورد بهرهرهاهاي  میانگین سطح تاج درختان بنه در توده  
 شدهرهادر توده  .بود مربعمتر 2/101 و 4/69 ترتیب این نمایه به تغییرات هو دامن )2(جدول  مربع متر

مورد  تودهدر و مربع متر 35) در طبقه سطح تاج در هکتار اصله 7/2( ن تعداد درختانیشتریب
مشاهده شد مربع متر 20) در طبقه سطح تاج در هکتار اصله 4/1( ن تعداد درختانیشتریببرداري  بهره

شده رهادر دو توده هاي قطري طبقهن سطح تاج در یانگین میاختالف ب ،جی. بر اساس نتاالف) 9شکل (
  .)3ب و جدول  9(شکل نبود دار معنیبرداري و مورد بهره
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مورد هاي سطح تاج درختان بنه در توده - سطح تاج (الف) و منحنی قطر در طبقات بنه پراکنش درختان -9شکل 

  .بررسی (ب)
Figure 9. Distribution of wild pistachio trees on crown area classes (A) and the mean of crown area of 
wild pistachio on collard diameter classes (B). 

 
 بررسی.هاي مورد سنجی گونه بنه در تودههاي زیستبراي مقایسه میانگین نمایه tنتیجه آزمون  -3جدول 

Table 3. Results of Student’s t-test comparing biometric indices of wild pistachio trees in studied stands. 
 سنجیزیست هاينمایه

Biometric indices  
 هامقایسه واریانس

Comparison of variances  
 هامقایسه میانگین

Comparison of means  
P-value  t  P-value  t  

 )مترسانتی( قطریقه
Collar diameter (cm)  

6.798  0.01  2.164  0.05‹ 

 )متر( ارتفاع کل
Total height (m)  

0.963  0.332  4.422  0.01‹ 

 )متر( ارتفاع تنه
Trunk height (m) 

2.340  0.134  4.447  0.01‹  

 )متر( تاج ارتفاع
Crown height (m)  

2.705  0.108  2.013  0.051 

 به ارتفاع کل (درصد)نسبت ارتفاع تنه 
Trunk height to total height ratio 

(percent)  
7.260  

 
0.01 
  

1.468  0.155  

 )مترمربع( سطح تاج
Crown area (sq.m)  

1.513 0.226  0.572  0.570 

  
  گیريبحث و نتیجه

مورد متر) از مقدار این مشخصه در توده سانتی 1/45شده (میانگین قطر یقه گونه بنه در توده رها 
هاي مورد بررسی تواند بیانگر تفاوت سنی توده. این موضوع میبودمتر) کمتر سانتی 8/50برداري (بهره
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سنجی درختان بنه، هاي زیستبا هدف کاهش اثر سن بر کمیت نمایه این پژوهشباشد. از این رو در 
تعداد  پراکنشرفت. منحنی نام تعیین و مورد مقایسه قرار گها در طبقات قطري هممیانگین این نمایه

 20-60هاي متعلق به طبقات قطري ، بیانگر باال بودن فراوانی پایهر یقهدرختان بنه در طبقات قط
متر و فراوانی بسیار کم درختان بنه با قطر سانتی 20درختان در طبقات قطري کمتر از  نبودمتر، سانتی

) مطابقت 14( )2008و همکاران ( پوررضا آوردهاي. این نتایج که با دستبود مترسانتی 60بیش از 
متر) داللت سانتی 20هاي با قطر کمتر از زادآوري درختان بنه (کمبود پایه نبوداز یک طرف بر  ؛داشت

کند و از طرف دیگر بیانگر آن است که در گونه با ارزش را تهدید می داشت که این موضوع بقاي این
نداشتند متر را سانتی 60بنه فرصت رسیدن به طبقات قطري بیش از هاي مورد بررسی، درختان توده

 دریاییآوردهاي تحقیق از نظر میانگین و دامنه پراکنش قطري درختان بنه با دستاین ). نتایج 4(شکل 
و  پورزاهدي) همخوانی داشته؛ اما با 6) (2009و همکاران ( چايفالح) و 5) (2010( و همکاران
. دلیل این مغایرت نداشت ) مطابقت16) (2009و همکاران ( کیارستم) و 17) (2007همکاران (

هاي مورد بررسی در هاي انسانی و تفاوت شرایط رویشگاهی تودهها، دخالتتواند اختاف سن توده می
  ها باشد.این پژوهش

که مقدار نتایج حاصل از بررسی نمایه ارتفاع کل درختان بنه در دو توده مورد بررسی نشان داد   
داري از توده متر) به طور معنی 3/6شده (نام در توده رهامیانگین این مشخصه در طبقات قطري هم

رها شده از مقدار این نمایه . دامنه ارتفاع کل درختان بنه در تودهبودمتر) بیشتر  6/4برداري (مورد بهره
درصد و  56برداري به ترتیب ه و مورد بهرهشدهاي رها. در تودهباشدمیبرداري بیشترمورد بهرهدر توده

هاي درصد درختان به طبقه 15درصد و  44متر و  2-6هاي ارتفاعی درصد درختان به طبقه 85
آنکه متر؛ حال 9برداري حداکثر ارتفاع درختان بنه . درتوده مورد بهرهداشتند مترتعلق 6ارتفاعی بیش از 

. بررسی منحنی داشتندمتر تعلق  9-11هاي ارتفاعی ه به طبقهشده، چهار درصد درختان بندر توده رها
شده، با توقف برداشت سقز در توده رها دهد کههاي مورد بررسی نشان میارتفاع کل در توده - قطر

تواند هاي مورد پژوهش میاست. تفاوت ارتفاع کل در تودهارتفاع کل درختان بنه افزایش پیدا کرده
برداري باشد. البته تراکم روي ارتفاع کل درختان بنه در لکه مورد بهره گیريسقزاي از اثر منفی نمایه

اصله در هکتار) و در  172برداري (اصله در هکتار) نسبت به توده مورد بهره 398شده (بیشتر توده رها
این  ین تفاوت باشد. نتایجتواند دلیل دیگري براي اشده نیز مینتیجه رقابت بیشتر درختان در توده رها

و همکاران  چايفالحآوردهاي تحقیق از نظر میانگین و دامنه تغییرات ارتفاع کل درختان بنه با دست
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و  پورزاهديآوردهاي اما با دست ؛) همخوانی دارد5) (2010( و همکاران دریایی) و 6) (2009(
هاي مورد ) تفاوت دارد. تفاوت توده16) (2009و همکاران ( کیارستم) و 17) (2007همکاران (

هاي انجام شده نشان تواند دلیل این مغایرت باشد. نتایج پژوهشبررسی از نظر شرایط رویشگاهی می
داد که با افزایش متوسط بارندگی، ارتفاع کل درختان افزایش و با افزایش ارتفاع از سطح دریا ارتفاع 

  ).17یابد (کل کاهش می
هاي ارتفاع درصد درختان بنه به طبقه 99برداري درصد و در توده مورد بهره 96شده رها در توده

برداري تعداد بسیار کمی از درختان بنه (یک درصد) به . در توده مورد بهرهداشتند متر تعلق 1-3تنه 
متر  4ارتفاع تنه بیش از شده درخت بنه با ؛ حال آنکه در توده رهاداشتمتر تعلق  7طبقه ارتفاعی 

الف). نبود اختالف بین درختان بنه از نظر ارتفاع تنه و نسبت ارتفاع تنه به  6مشاهده نشد (شکل 
برداري در گذشته شده نیز به مانند توده مورد بهرهند به این دلیل باشد که توده رهاتواارتفاع کل می

ساله توقف برداشت شیره سقز براي ترمیم  22ی برداري سقز قرار داشته است و دوره زمانتحت بهره
فشار وارده بر این درختان کافی نبوده است. اختالف مقدار نمایه نسبت ارتفاع تنه به ارتفاع کل 

چه از نظر آماري ) اگردرصد 5/34شده () و رهادرصد 4/38( برداريهاي مورد بهرهدرختان بنه در توده
برداري نگر ادامه دخالت انسانی (برداشت سقز) در لکه مورد بهرهتواند بیادار نیست؛ ولی میمعنی

هاي دست آورند؛ شاخه هکه بتوانند مقدار سقز بیشتري از درختان بنه ب برداران سقز براي این باشد. بهره
کنند تا درختان ارتفاع تنه بیشتري داشته باشند. هر چه ارتفاع تنه بیشتر باشد؛ زیرین تاج را قطع می

هاي بیشتري را براي برداشت سقز خواهد داشت. نتیجه پژوهش ظرفیت پذیرش زخم و کاسه درخت
) نیز همبستگی مثبت بین ارتفاع تنه و میزان سقز تولیدي از درختان بنه 5) (2010( و همکاران دریایی

از نظر میانگین و دامنه تغییرات ارتفاع تنه درختان بنه با  این تحقیقکند. نتایج یید میأرا ت
و  چايفالحآوردهاي اما با دست ؛داشت ) مطابقت5) (2010( و همکاران دریاییآوردهاي  دست

) مغایرت 16) (2009و همکاران ( کیارستم) و 17) (2007و همکاران ( پورزاهدي)، 2009همکاران (
هاي مورد مطالعه در این تحقیق با د اختالف شرایط فیزیوگرافی تودهتواندارد. دلیل این تفاوت می

  هاي ذکر شده باشد.پژوهش
نتایج حاصل از بررسی مشخصه ارتفاع تاج درختان بنه در دو توده مورد بررسی نشان داد که مقدار   

برداري مورد بهرهمتر) بیشتر از لکه  2/4شده (نام در توده رهامیانگین این مشخصه در طبقات قطري هم
متر) است. شایان توجه است که نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع کل در درختان بنه در لکه مورد  8/2(
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) کمتر است. مقایسه پراکنش درصد 68شده () از مقدار این نمایه در توده رهادرصد 63برداري (بهره
زایش ارتفاع کل، ارتفاع تاج نیز افزایش که با افداد درختان بنه در طبقات ارتفاع کل و ارتفاع تاج نشان 

متر و بیشتر، تعداد درختان بنه  3هاي ارتفاع تاج برداري از طبقهیابد. همچنین در لکه مورد بهرهمی
متر درختی حضور ندارد. با تلفیق این دو نمایه (ارتفاع  8و  7هاي ارتفاع تاج کاهش یافت و در طبقه

هایی را محدودیت ،گیريسقزبرداري ناشی از ن نتیجه رسید فشار بهرهای توان بهکل و ارتفاع تاج) می
ب)  8ارتفاع تاج (شکل  -وجود آورده است. منحنی قطر هبرداري بمورد بهره براي درختان بنه در لکه

فرصت افزایش ارتفاع تاج را براي درختان بنه  ،ساله برداشت شیره سقز 22بیانگر آن است که توقف 
آوردهاي از نظر میانگین و دامنه تغییرات ارتفاع تاج با دست این تحقیقنتایج  فراهم نموده است.

برداري با )، از نظر میانگین مشخصه کمی ارتفاع تاج با لکه مورد بهره5) (2010( و همکاران دریایی
بر نمایه ارتفاع تاج درختان بنه  گیري سقزثیر أ) و از نظر ت17) (2007و همکاران ( پورزاهدي هايیافته

  دارد.مطابقت  ) 12) (2004و همکاران ( کرمشاهی هايبا یافته
نتایج حاصل از بررسی مشخصه سطح تاج درختان بنه در دو توده مورد بررسی نشان داد که   
شده متر در توده رهاسانتی 72و  44تا  22ي قطري هاچه مقدار میانگین این مشخصه در طبقه اگر

مترمربع) بیشتر است؛ ولی اختالف از نظر آماري  6/14برداري (مربع) از لکه مورد بهره متر 6/26(
هاي اج نشان داده که در توده). بررسی پراکنش درختان بنه در طبقات سطح ت3(جدول نبود دار معنی
مربع و  متر 5-40درصد درختان به طبقات سطح تاج  80و  84ترتیب  برداري بهشده و مورد بهرهرها
پراکنش  هاي. مقایسه نمودارشتنداد مربع تعلق متر 45-75ترتیب به طبقات  درصد درختان به 19و  15

که فراوانی درختان  و طبقات سطح تاج، بیانگر آن است که با وجودي نه در طبقات قطر یقهدرختان ب
 45شده است؛ اما در طبقات سطح تاج بیش از برداري بیشتر از توده رهابهرهقطور در لکه مورد 

وجود تراکم کمتر در لکه یابد. اگرچه با برداري کاهش میهمربع، تعداد درختان بنه در لکه مورد بهر متر
رود که میانگین سطح تاج در لکه مورد برداري و کمتر بودن رقابت تاجی، انتظار میمورد بهره

میانگین  ،نامدهد در طبقات قطري هم برداري نسبت به توده رهاشده بیشتر باشد؛ اما نتایج نشان می هبهر
مربع) است. با  متر 9/24برداري (مربع) بیشتر از لکه مورد بهره متر 3/27شده (سطح تاج در توده رها

نوان نمادي از ضعف درخت ع تواند بهولی می ؛دار نبودوجود آنکه تفاوت ذکر شده از نظر آماري معنی
و  کرمشاهیبرداري باشد. این موضوع در پژوهش بنه در گسترده کردن تاج در توده مورد بهره

یید قرار گرفته است. سطح تاج بزرگتر، حاکی از شرایط بهتر أ) نیز مورد ت12) (2004همکاران (
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بوده که در نتیجه آن درخت از فیزیولوژیکی درخت وانتقال بهتر و بیشتر مواد مغذي و آب در درخت 
) نشان داده 6) (2009و همکاران ( فالح چاينتایج تحقیقات  شادابی بیشتري برخوردار خواهد بود.

قرار  گیري سقزاي که مورد شود نسبت به درختان بنهمی گیريسقزها  اي که از آناست درختان بنه
دریایی  هايبا یافته این تحقیقرا دارند. نتایج  ترین تاجگیرند؛ بیشترین سرخشکیدگی تاج و ناسالمنمی

) از نظر میانگین و دامنه تغییرات مشخصه کمی سطح تاج درختان بنه مطابقت 5) (2010( و همکاران
 ) و17) (2007و همکاران ( پور)، زاهدي6) (2009و همکاران ( فالح چايآوردهاي اما با دست؛ دارد

پژوهش مقایسه این چه در شایان ذکر است اگر) همخوان نیست. 16) (2009و همکاران ( کیارستم
نام انجام شده است و در نتیجه اثر سن سنجی درختان بنه در طبقات قطري همهاي زیستنمایه

درختان تا حد زیادي کاهش داده شده است؛ ولی در کنار برداشت شیره سقز، بخشی از تفاوت 
به ارتفاع کل  دار (ارتفاع کل، ارتفاع تنه، نسبت ارتفاع تنهسنجی داراي اختالف معنیهاي زیست نمایه

هاي مورد بررسی را باید به تفاوت سنی درختان مورد بررسی وارتفاع تاج) بین درختان بنه در توده
  نسبت داد.

ن محلی در در خاتمه باید عنوان کرد که اگر چه برداشت سقز یک منبع مهم معیشتی براي ساکنا  
، روش این تحقیق هايیافته هاي مرور شده وزاگرس شمالی است؛ ولی با استناد به نتایج پژوهش

باشد. براي بهبود معیشت ساکنان محلی می برداري از نظر اکولوژیکی و اقتصادي ناکارآمدسنتی بهره
برداري فعلی بهرهروش جایگزین  آمد از نظر اقتصادي و اکولوژیکی،ضروري است روش علمی کار

نماید. را تهدید میارزش با گونهاین  بقاي نیززادآوري  گیري، نبودبر روش غیر اصولی سقز عالوه شود.
و مراقبت و نگهداري  هاي با ارزش اقتصادي باال نظیر بنهو نهال گونه کاشت بذرتشویق مردم به پس 

برداري از  بهره عنوان پیش شرط به باید عرفی،هاي ها و تضمین استقرار زادآوري در ساماناز نهال
  باشد.جنگل 
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Abstract 2 
Background and objectives: Wild pistachio (Pistacia atlantica Desf.) trees have 
social and economic importance due to resin exploitation and its great role in 
supplying livelihoods for forest dwellers of Zagros regions. The purpose of this 
study was to investigate the response of wild pistachio (Pistacia atlantica Desf.) to 
resin exploitation. In this research, biometric indices of wild pistachio trees (collar 
diameter, total height, trunk height, trunk height to total height ratio, crown height 
and crown area) were used to assess the impact of resin exploitation on wild 
pistachio trees. 
Materials and methods: Two stands including an abandoned stand (resin had 
been exploited in the past, but it had ceased for the past 22 years (1991-2013) with 
an area of 4.8 ha and an utilized stand (undergoing resin exploitation) with an area 
of 9.6 ha, with similar physiographic conditions were selected in the villages 
Bivandbala and Bivandpaeen, Javanroud, Kermanshah province. In the two 
selected stands, a full callipering was performed. We recorded the tree species and 
collar diameter for all trees with the collar diameter larger than or equal to five cm. 
Moreover, total height, trunk height and crown diameter were measured in wild 
pistachio trees. 
Results: The results showed that the mean of biometric indices of wild pistachio 
such as collar diameter, total height and crown height in identical diameter classes 
were significantly different between the two studied stands. The value of studied 
variables was higher in abandoned stand except collar diameter. Trunk height, 
trunk height to total height ratio and crown area did not show any statistically 
significant difference between the two studied stands. 
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Conclusion: Resin exploitation is an important source of income for forest 
dwellers in the northern Zagros. The traditional resin exploitation method is 
ecologically and economically inefficient. To improve the livelihood of forest 
dwellers, it is necessary to replace the traditional method with a scientific method 
which is economically and ecologically sustainable. In addition to the traditional 
resin exploitation, the absence of regeneration of wild pistachio is a threatening 
factor for existence of these stands. The main objective for a policy maker should 
be ensuring the sustainability of wild pistachio stands and the continuity of resin 
exploitation income for the next generations. Therefore, it is necessary for 
conservation authorities to make the prerequisite of seed regeneration, maintenance 
and warranty of regeneration establishment in wild pistachio stands instead of 
attaining interest and toll for issuing resin exploitation contracts. 
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