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  هاي سنتی مرتبط  محصوالت الواري و غیرالواري درختان بنه و بعضی دانش
  بانه هاي ها در جنگل با آن
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  ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، سنندج، ایران
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  26/04/1400؛ تاریخ پذیرش: 27/11/1399تاریخ دریافت: 

  1چکیده
ها، درختزارها و  بیولوژیکی از جنگل منشأجنگل شامل کاالهاي غیر از چوب با غیرالواري محصوالت  سابقه و هدف:

زاگرس از نظر اکولوژیکی و اقتصادي  هاي جنگلبنه یکی از درختان ارزشمند  درختان خارج از محدوده جنگل است.
در شهرسـتان بانـه اسـتان کردسـتان، جوامـع       شود. متعددي از این درختان برداشت میغیرالواري محصوالت است که 

هـا   تـر بـه آن   متوجهی در این زمینه دارنـد کـه کـ    کنند و دانش سنتی قابل هاي مختلفی می محلی از درخت بنه استفاده
، هـدف ایـن   ایـن درختـان  غیرالـواري  درختان بنه در شهرستان بانه و تنوع محصوالت با توجه به  .شده استپرداخته 
مربوط به این گونه در بخش نمشـیر (روسـتاهاي زیویـه و    غیرالواري و  الواريشناسایی و معرفی محصوالت پژوهش 

  بیلو) شهرستان بانه در استان کردستان بود.
  

هـاي   درختـان بنـه، از مصـاحبه   غیرالـواري  محصـوالت   هـاي  بـرداري  بهرهجهت گردآوري اطالعات  :ها روشمواد و 
 )Snowball samplingبرفی ( برداري گلوله ساختاریافته و مشاهده مستقیم استفاده شد. از روش نمونه ساختارنیافته و نیمه

هـاي عرفـی    رسان از سـامان  اطالع 60ساختاریافته با افراد کلیدي استفاده شد. در این پژوهش،  هاي نیمه براي مصاحبه
هـا   دقیقـه (بـراي هـر مصـاحبه) داده     10مصاحبه با متوسط یک ساعت و  28مورد پژوهش انتخاب شدند و در قالب 

  آوري شد. جمع
  

اي  درصد از ترکیـب گونـه   8/8 و 1/4در سامان عرفی روستاهاي بیلو و زیویه به ترتیب  نتایج نشان داد که بنه ها: یافته
(درآمـد خـالص خـانوار در دو     درصـد در اقتصـاد خـانوار دارد    56/2و  09/2درختی را شامل شده و سهمی معـادل  

میلیـون   19/4توسـط  م طـور  بهدر هر دو روستا  .تومان در سال است) میلیون 12/41و  07/34روستاي فوق به ترتیب 
در روستاي زیویه و میانگین درآمد حاصل از هر درخت بنه  شود میدرآمد از طریق منابع طبیعی حاصل  در سال تومان
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و الـواري  محصـوالت   ) اسـت. هـزار تومـان در سـال    5/96تر از روستاي بیلو (بـا   ) بیشدر سال تومان هزار 8/109(
)، غذایی (اسـتفاده از میـوه بنـه    عرق بنه و برداشت شیره بنه(هاي شامل کاربرد دارویی  در دستهدرختان بنه غیرالواري 
 تولید تسبیح( دستی صنایع)، ، روغن بنه و عرق بنه، معجون گوژمههسازي دوغ، تهیه خوراك (آش)، ترشی بن براي معطر

اسـتفاده از  ) و دامـداري ( سازي ساختمانگیري در  کار هبساختمانی ( )،تولید ذغال و چوب سوختیانرژي ( )،نرد تختهو 
هـا   درصد سهم از کل برداشـت  8/62برداشت شیره بنه با  بندي شدند. تقسیم )ها) هاي کوچک (بره برگ در تعلیف دام

درصـد سـهم    33درختان بنه با استفاده از میوه  ازآن پسترین برداشت سنتی از درختان بنه شناسایی شد و  عنوان مهم به
راه  المللـی  بـین درصد از محصوالت درخت بنه در بازارهاي استانی و  3/8و  3/33از طرفی  درجه بعدي قرار دارد.در 
غیراصولی شیره بنه شـامل    برداري عمده بهرههاي سنتی مصرف خانوار در شهرستان بانه دارند.  باقی برداشت ویابد  می

تهـی و   غیرمتناسب با توان درختان بنه، برداشت سقز از درختان مسن و تنـه  گیري کاسهزنی و  هاي ساالنه، تیغ برداشت
  هاي پالستیکی هستند. استفاده از کاسه

  

 تأکیدهاي سنتی متعددي در ارتباط با درخت بنه بود، اما  وجود دانش بیانگر، نتایج این پژوهش در مجموع :گیري نتیجه
براي کاهش اثرات منفی برداشت شیره بنـه  ها باید با اصول مدیریت پایدار جنگل سازگار شوند.  شود که این دانش می

بـرداري بـه پـنج سـال، عـدم سـقزگیري از درختـان مسـن و          از درختان بنه راهکارهایی هماننـد افـزایش دوره بهـره   
  .ندهاي پالستیکی پیشنهاد شد سرخشکیده، عدم استفاده از کاسه

  
  برفی برداري گلوله مصاحبه، نمونهروغن بنه، سامان عرفی، سقز،  هاي کلیدي: واژه

  
  مقدمه

هاي طبیعـی و   کارکردهاي اکوسیستم که جایی ازآن
اي داشته  ها دامنه گسترده کاالها و خدمات ناشی از آن

و تعداد وسیعی از این کارکردها در مقـاالت علمـی و   
اند، با این وجود، بـراي   معرفی شدههاي مربوطه  کتاب

و  کـاال تعیین یک چارچوب مناسب بـراي شناسـایی   
ــدمات  ــلخ ــه قاب ــل ارائ ــن   جنگ ــاي ای ــا، کارکرده ه
هاي طبیعی بـه چهـار گـروه اصـلی شـامل       اکوسیستم

)، تنظیمی Provisioning servicesخدمات تولیدي (
)Regulating services ) فرهنگـی ،(Cultural services( 

) Supporting servicesو پشـــتیبانی اکوسیســـتم (
از غیرالـواري  محصـوالت   ).28و  8شوند ( تقسیم می
در  خصـوص  بـه ترین کارکردهـاي تولیـدي    جمله مهم

 هـاي  جنگـل خشـک و   نیمه ،مناطق خشک هاي جنگل
) محصـوالت  1999در تعریف فـائو ( زاگرس هستند. 

 منشـأ جنگل شامل کاالهاي غیر از چوب با غیرالواري 
بیولــوژیکی از جنگــل، دیگــر درختزارهــا و درختــان 

هـایی از محصـوالت    خارج از جنگل اسـت و نمونـه  
جنگل شامل مواد غذایی و افزودنی غـذایی  غیرالواري 
هـا، گیاهـان،    هـا، میـوه   هاي خوراکی، قـارچ  (مغز میوه

هـا، گیاهـان معطـر، شـکار)، الیـاف       ها و چاشنی ادویه
، مبلمــان، لبــاس و زوســا ســاخت(مــورد اســتفاده در 

 براســاس). 27هــا و غیــره هســتند (ظــروف)، رزیــن
غیرالـواري  بندي فـائو، محصـوالت    تقسیمجدیدترین 

غیرالواري محصوالت  -1جنگل به چهار دسته شامل: 
آوري  گیاهی و حیـوانی کـه از منـاطق جنگلـی جمـع     

خاص محصوالتی که بدون توجه  طور به -2شوند،  می
شـوند   مـی  آوري جمـع  هـا  کـاري  جنگلها و  به جنگل

ــان     ــن، درخت ــا رزی ــس ی ــمغ، التک ــواع ص ــد ان (مانن
 طورکلی به -3، بامبو و خیزران)، پنبه چوبکریسمس، 
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هـاي   هـاي درختـی در سیسـتم    محصوالتی که از توده
هـا،   کشاورزي تولیدي مانند برداشت میوه جنگلکـاري 

  هــاي اگروفارســتري  مــزارع نخــل روغنــی و سیســتم
ه محصوالت در زیراشکوب درختان کاشـت  (زمانی ک

دیگر موارد (شامل مواد اولیه چوبی و  -4شوند) و  می
محصوالت مانند زغال چوب، چوب سـوختی، تولیـد   
چیپس چوب، چوب سوخت و چوبی که بـراي ابـزار   

، چراي دام در جنگل، پرورش دستی صنایعکشاورزي، 
 یـک نمونـه   در). 26شـود (  ماهی و غیره) تقسیم مـی 

ها از درخـت   زاگرس استفاده هاي جنگلبندي در  دسته
بـرودار در هفــت دســته شــامل، غــذایی، ســاختمانی،  

دستی، دامداري، سوخت و کشـاورزي   دارویی، صنایع
هاي  استفادهبندي دیگر  . در تقسیم)4بندي شدند ( دسته

 طبقـه:  پـنج  قالـب  در زاگـرس  هـاي  چوبی از جنگـل 
 کشـاورزي،  ان،سـاختم  ،دسـتی  صـنایع  و منزل وسایل
  ).5( شدند پیشنهاد دامداري و انرژي

هاي زنـدگی جوامـع محلـی بـا      از سازگاري شیوه
گرفتـه و بـا    محیط طبیعی، دانش سنتی جنگـل شـکل  

بـا    و سـازگاري ایـن دانـش    یافته تکاملگذشت زمان 
). تجربـه نشـان   21محیط طبیعی افزایش یافته اسـت ( 

زمینـه تولیـد،   هـاي بـومی در    داده که بسیاري از دانش
فرهنگ، اجتماع در جوامع محلی به دلیل سـازگاري و  

هـایی بـراي رسـیدن بـه      زیست، روش تطبیق با محیط
بنابراین، بهـا دادن بـه   ؛ )6توسعه پایدار محلی هستند (

دانش سنتی، مقدمه رسیدن به توسعه و یکی از اصول 
هـاي   ازجمله ضـعف  ).22(توسعه پایدار محلی است 

هاي اخیر  ها در سال یده گرفته شدن آندانش سنتی، ناد
صنعتی شدن و رشـد تکنولـوژي) و شـفاهی     به دلیل(

ها ثبـت و   ها است و ضرورت دارد این دانش بودن آن
  ).30(در ادامه (در صوت نیاز) اصالح شوند 

ــاي جنگــل ــره   ه ــی زاگــرس در زم حــوزه رویش
قابلیـت تولیـد چـوب صـنعتی      تجاري بـا  هاي جنگل

ــی ــوب نم ــوند و محس ــنش ــت  رو ازای ــش و اهمی   نق

شـود  ها با تولید چوب صنعتی سنجیده نمیاین جنگل
  بـرداري  تـر بهـره   زاگـرس بـیش   هـاي  جنگلدر ). 14(

ــوالت  ــواري از محص ــتم غیرال ــل و سیس ــاي جنگ ه
گیـري  برداري سنتی رواج یافته و منجر بـه شـکل   بهره

بـرداري و مـدیریت جنگـل    دانش سنتی در زمینه بهره
هـاي  بـرداري بهره مسلم است، چه آن). 10( شده است

زاگـرس سـبب بـه     هـاي  جنگلسنتی مردم محلی در 
اطـراف  ها و محیط وجود آمدن ارتباط قوي بین انسان

 آوري جمع که است ذکر به الزم .)11است (شده  ها آن
 ها سرشاخه (قطع گالزنی بلوط، بذر مازوج، گال گزو،
 آوري جمـع  گیـري،  زغال سقزگیري، دام)، چراي براي
 هـاي  بـرداري  بهـره  از دارویـی  -غذایی گیاهان و هیزم
 هسـتند  شـمالی  زاگـرس  در جنگلی محصوالت رایج

در زمینه اهمیـت دانـش سـنتی در حـوزه منـابع       ).1(
داشتند که  تأکید )2004( همکاران غضنفري و طبیعی،

زاگرس  هاي جنگلهاي سنتی مردم محلی برداريبهره
ها و منـابع  سبب به وجود آمدن ارتباط قوي بین انسان

). ادیـب  11است (زاگرس شده  هاي جنگلطبیعی در 
سـنتی    دانشاند که  ) نیز اشاره کرده2009و همکاران (

منـابع طبیعـی    تنها از قابلیت الزم بـراي حفاظـت از  نه
اي در کـاهش فقـر    برخوردار است، بلکه نقش عمـده 

بنابراین دانش بومی اگر بـا دانـش   ؛ )2روستایی دارد (
نوین تلفیق گردد و ضـعف و تهدیـدهاي آن برطـرف    

تواند موجب بهبود حفاظت از منابع طبیعـی   گردد، می
  و کاهش تخریب آن گردد.

 واسـطه  به .)Pistacia atlantica Desfدرخت بنه (
ــی از    ــه دارد، یک ــوعی ک ــاوت و متن ــوالت متف محص

زاگـرس اسـت    هاي جنگلهاي درختی ارزشمند  گونه
) و 23و  15تولید شـیره بنـه (   به دلیل). این گونه 24(

استفاده از آن در تولید انواع مواد دارویی و بهداشـتی،  
چنین سایر کاربردها شامل تولید میوه براي مصارف  هم

وبرگ براي علوفه دام، حفاظت خاك و  اي، شاخ تغذیه
وحـش و   جلوگیري از فرسایش، مأمن و مأواي حیات
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چنین مقاومت بسیار زیاد آن در تحمـل خشـکی و    هم
ســایر شــرایط نامناســب اقلیمــی از ارزش و اهمیــت 

ه بنـه از  ). برداشـت شـیر  27خاصی برخوردار اسـت ( 
غیرالـواري  درختان بنه (به عنوان یکی از محصـوالت  

برداري سازمان  توسط دفتر بهره 1364جنگل)، از سال 
ها، مراتع و آبخیزداري کشـور سـاماندهی شـده     جنگل
گونه در  ). در زمینه برداشت شیره بنه از این 14است (

هاي متعددي انجام شـده اسـت.    داخل کشور پژوهش
ــه ــه،  ب ــوان نمون ــاران (  عن ــدوي و همک ) در 2008مه

جنگـل و  غیرالـواري  پژوهشی به بررسی محصـوالت  
ها در شهرسـتان کامیـاران    برداري از آن هاي بهره روش

محصول اصلی شناسایی کردند که  16پرداختند. ایشان 
در  در کـل هـا بودنـد و    سقز، برگ و میوه بنه جزو آن

درصــدي از اقتصــاد خــانوار (در  8/3ســهم  87ســال 
ســتان کامیــاران) از طریــق برداشــت محصــوالت شهر

). شجایی شمس 17شد ( جنگل حاصل میغیرالواري 
) در پژوهشی به بررسـی انـواع   2011و پورمجیدیان (
ــرداري از مختلــف بهــره ــران  هــاي جنگــلب غــرب ای

تــرین پرداختنــد و بیــان کردنــد شــیره بنــه از ارزنــده 
شوند غرب ایران محسوب می هاي جنگلهاي فراورده

داشتند کـه   تأکید) 2013). منصوري و همکاران (25(
ترین سهم را  در میان محصوالت درخت بنه، سقز بیش

) به بررسی 2015بازگیر و همکاران (). 19دارا است (
) Lindl Quercus brantii( بـرودار نگاري  گیاه مردم

آبـاد پرداختنـد و    در منطقه کاکاشرف شهرسـتان خـرم  
اهمیت محصوالت تولیـدي   نتایج نشان داد که تنوع و

تـر از چـوب اسـت. در برخـی طبقـات       از میوه بـیش 
یافته است  هاي امروزي نسبت به گذشته کاهش استفاده

و در برخی طبقات چون دامداري و سوخت وابستگی 
بـازگیر و   .)4( تـر اسـت   گونـه بـیش   و ارتباط بـا ایـن  

هـاي چـوبی    سازي اسـتفاده  ) به کمی2017همکاران (
هــاي زاگــرس در دهســتان  از جنگــلنشــینان  جنگــل

آباد پرداختند و نتـایج نشـان    کاکاشرف شهرستان خرم

میـانگین سـالیانه    طـور  بـه داد که هر خانوار روستایی 
کنـد کـه مصـرف     مترمکعب چوب مصرف مـی  4/24

درصد حجم استفاده را  99چوب براي تولید انرژي با 
چنین هر خانوار عشایري در مـدت   شود، هم شامل می

میـانگین   طـور  بـه بی شش ماه حضـور در یـیالق   تقری
کند که در  مترمکعب چوب مصرف می 04/11سالیانه 

درصـد   95اینجا نیز مصرف چوب براي تولید انـرژي  
  .)5( گیرد برمیحجم استفاده را در 

درختان بنـه، حسـین زاده   استفاده از میوه در زمینه 
بنه و استفاده از میوه ) به بررسی میزان تولید و 1996(

سـاکنان منطقـه در    امرار معاشجایگاه آن در تغذیه و 
طـور   ایالم پرداخت. نتایج نشان داد که در هر هکتار به

ــط  ــی  50متوس ــد م ــوه تولی ــوگرم می ــود ( کیل ). 12ش
) نشان دادند که 2006و همکاران ( گوجانیجهانبازي 

 15هاي (چهارمحال و بختیاري) با قطر برابر سـینه  بنه
). 13ترین تولید میوه را داشـتند (  تر بیشمسانتی 20تا 

) 2016نتایج پژوهش محمودي و اسـحاقی میالسـی (  
هاي جنگلی زاگرس مرکـزي نشـان داد کـه     در عرصه

میوه درختان بلوط، بنه، خنجوك، زالزالـک و زرشـک   
 هر کدامشود که سهم  نشینان برداشت می توسط جنگل

کیلوگرم  14/1و  53/1، 57/1، 03/3، 44/31 ترتیب به
) در ارزیابی 2019پور و همکاران ( ). عبداله18است (

نقش محصوالت جنگلی در معیشـت جوامـع محلـی    
هاي کردستان و آذربایجان غربی بـه ایـن نتیجـه     استان

 در جنگـل  سـاالنه  خـالص  سود ترین بیش که رسیدند
 بنه شیره از سردشت و سروآباد مریوان، هاي شهرستان

  ).1( بود
هاي سنتی در  در منابع خارجی نیز به اهمیت دانش

 الیزابـت  عنـوان نمونـه،   شـده اسـت. بـه    تأکیـد جنگل 
نشان دادند که کاهش کنونی تنوع زیسـتی در   )2007(

هاي سنتی نداشته و بلکه با  برداري آلپ ارتباطی با بهره
برداري در ارتباط تنگاتنگ راهبردهاي اقتصادي و بهره
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) نشان دادنـد کـه   2007انجولیتی (). پاروتا و 9است (
دانش سنتی فرصت ترویج فرهنـگ روسـتا زیسـتی و    

کند. از سوي دیگر، پایداري جوامع محلی را فراهم می
تعرض مداوم به دانش سنتی، سلب مالکیـت، نـابودي   

هـاي  آوري از چـالش هاي محلی و توسعه فـن فرهنگ
و  رودریگـرز  ).20هاي سـنتی هسـتند (  فراروي دانش

ــه بررســی 2016ان (همکــار ــژوهش دیگــري ب ) در پ
 Propertyارزیابی اثرهاي حقـوق مالکیـت معنـوي (   

rightsهـاي  جنگـل هـاي سـنتی در   ) براي ثبت دانش 
جمهــوري بنــین واقــع در  Tobé-Kpobidonمنطقــه 

غرب آفریقا پرداختـه شـد. حقـوق مالکیـت معنـوي      
ــی اســت.   ــع محل ــه جوام ــافع ب ــان من بازگشــت جری

ارزیابی حقـوق مالکیـت معنـوي     هاي اقتصادي تحلیل
نشان دادنـد کـه در صـورت در نظـر گـرفتن حقـوق       

توان مالکیت معنوي براي جوامع بومی این جنگل، می
هـا را از   درصد از کل نیازهاي معیشتی زنـدگی آن  25

داري سنتی به شکل مناسبی برآورده کرد طریق جنگل
)21.(  

حمـایتی بـودن    -بنابراین بـا توجـه بـه حفـاظتی    
جنگـل  غیرالـواري  زاگـرس، محصـوالت    هـاي  جنگل

داراي ارزش اقتصــادي و معیشــتی بــاالیی در اقتصــاد 
نشین است و با عنایـت بـه سـابقه     خانوارهاي زاگرس

ــره  ــدت به ــوالنی م ــوالت،   ط ــن محص ــرداري از ای ب
ــش ــوالت   دان ــوزه محص ــددي در ح ــنتی متع ــاي س ه

جنگـل وجـود دارد. بـا توجـه بـه اهمیـت       غیرالواري 
جنگل در مدیریت رسمی منابع طبیعی کشور پایداري 

در چند دهه اخیر)، ضرورت دارد بسیار از  (مخصوصاً
ت رسمی تطبیق داده شوند و هاي سنتی با مدیری دانش
هاي درختی با ارزش  سازي شوند. از جمله گونهپایدار

زاگـرس،   هـاي  جنگـل اقتصادي و اکولوژیکی بـاال در  

بع از تمـامی  مـرور منـا   براسـاس درختان بنه هسـتند.  
هاي درخت بنه (صمغ، میوه، برگ و چوب) آن  بخش

است که برداشت شیره سـقز   ذکر قابلشود.  استفاده می
تـرین   داراي سابقه بلندمدتی است و از جمله اقتصادي

در اسـتان کردسـتان و زاگـرس    غیرالواري محصوالت 
است. با توجه به اهمیت گونه بنه و ضرورت حفاظت 

طبیعـی و دسـت    هـاي  جنگـل ه در و احیاء درختان بن
کاشت، ضـرورت دارد اسـتفاده از میـوه درختـان بنـه      

رسـان بـه    هـاي آسـیب   بـرداري  مدیریت گردد و بهـره 
در شهرسـتان بانـه اسـتان    درختان بنه مدیریت گردند. 
غیرالــواري از محصــوالت کردســتان، جوامــع محلــی 

تـر بـه    نمایند و کم هاي متعددي می درخت بنه استفاده
هـاي   دانـش  کـه  جـایی  ازآن. شده اسـت ها پرداخته  آن

 درختان بنهغیرالواري برداري محصوالت  مرتبط با بهره
رود و  ها مـی  اند و بیم نابودي آن شناسایی و ثبت نشده

؛ هـا ثبـت شـوند    ضرورت دارد در گام اول این دانـش 
بنابراین، این پژوهش براي دستیابی به هـدف فـوق و   

سنتی مرتبط با درخـت   هاي برداري رهبهبررسی و ثبت 
  شهرستان بانه، انجام شد. هاي جنگلبنه در 

  
  ها مواد و روش

بـراي اجـراي ایـن پـژوهش،     : منطقه مـورد مطالعـه  
  نفـر سـاکن)    518خانوار و  138روستاهاي زیویه (با 

نفـر سـاکن) در حـوزه     194خـانوار و   48و بیلو (بـا  
)، استان کردستان انتخاب شدند 1شهرستان بانه (شکل 

هاي عرفی مورد مطالعه، ضـمن   ). در انتخاب سامان3(
ــه  ــه در ترکیــب گون ــه وجــود درختــان بن اي  توجــه ب

  منطقه سعی شد یـک روسـتا بـا جمعیـت      هاي جنگل
خـاب شـود   زیاد و روستاي دیگر بـا جمعیـت کـم انت   

  ).2(شکل 
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 .موقعیت روستاهاي بیلو و زیویه در بخش نمشیر و شهرستان بانه -1شکل 
Figure 1. Location of Bilo and Zivieh villages in Namshir and Baneh. 

  

  

 . دو روستاي زیویه (سمت راست) و بیلو (سمت چپ) هاي جنگلنمایی از  -2شکل 
Figure 2. The forests of the two villages of Zivieh (right) and Bilo (left).  

  
 هـاي  جنگـل بـراي بررسـی وضـعیت     :روش پژوهش

هاي جنگلـی   مناطق مورد مطالعه، اقدام به تشریح توده
آري  12و برداشت اطالعات جنگل با قطعات نمونـه  

هاي جنگلی تنک، متوسـط و   مترمربع) در توده 1200(
تیـپ جنگلـی و    در مـورد انبوه شد و اطالعات کلـی  

اي جنگل برداشـت شـد. جهـت بررسـی      ترکیب گونه
کشــاورزي، منـابع درآمـدي و سـهم منـابع درآمـدي (     

دامداري، منابع طبیعی و سایر موارد)، اقدام به بررسی 
 هاي فـوق روسـتا  خـانوار از  125از وضعیت درآمدي 

به صـورت تصـادفی    125خانوار، تعداد  186(از  شد
و درصـد   فرمـول کـوکران   براسـاس ( انتخاب شـدند 

  .))درصد 5خطاي 
) 1398اطالعات ایـن پـژوهش طـی یـک سـال (     

آوري شد. براي گردآوري اطالعات مـوردنظر، از   جمع

 سؤاالتهاي ساختارنیافته (در این مصاحبه با  مصاحبه
کنـونی از جنگـل و    هـاي  بـرداري  بهـره کلی در زمینه 

درختان بنه انجام شد و هدف دسـتیابی بـه اطالعـات    
هـا (از نظـر    هـاي سـنتی و سـابقه آن    برداري کلی بهره

ساختاریافته (ایـن نـوع مصـاحبه     زمانی) است) و نیمه
هاي ساختار نیافته و براساس اطالعات  بعد از مصاحبه

 ها و انجام شد و تنوع دانش )در مرحله قبل شده کسب
مـرتبط بـا درخـت بنـه شناسـایی و       هـاي  برداري بهره

 غیرمستقیمهاي مرتبط با آنان ثبت شد)، مشاهده  فرایند
و مشاهده مستقیم استفاده شد. براي آشنایی مقـدماتی  

هاي ساختارنیافته بـا   با منطقه مورد پژوهش از مصاحبه
انفرادي و گروهی) اسـتفاده   به صورتافراد مختلف (

اي موضـوع پـژوهش و    شد و اطالعات کلـی و اولیـه  
افراد مطلع کلیدي اسـتخراج شـدند. براسـاس نتـایج     
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مختلفـی از دانـش   جوانب هاي ساختارنیافته،  مصاحبه
هاي پـژوهش   بومی مرتبط با درخت بنه تهیه و پرسش

هـاي   تري طراحی و بـراي مصـاحبه   به شکل مشخص
ــه ــدند. از روش    نیم ــتفاده ش ــدي اس ــاختاریافته بع س
) Snowball samplingبرفـی (  بـرداري گلولـه   نمونـه 

سـاختاریافته بـا افـراد کلیـدي      هاي نیمه براي مصاحبه
پـس از مصـاحبه بـا فـرد      ین ترتیـب بداستفاده شد و 

رسان  رسان، به پیشنهاد این فرد سایر افراد اطالع اطالع
، مسـن،  منـد  عالقـه رسانان افراد  مشخص شدند. اطالع

 60در این پژوهش،  برداران محلی بودند. مطلع و بهره
هاي عرفی مورد پژوهش انتخاب  رسان از سامان اطالع

ط یک ساعت و مصاحبه با متوس 28شدند و در قالب 
آوري شد. از  ها جمع دقیقه (براي هر مصاحبه) داده 10

نفره)  هاي پنج این تعداد، هشت مصاحبه گروهی (گروه
نفـر   7رسانان شامل  مصاحبه انفرادي بود. اطالع 20و 

ســال و  21-105نفــر مــرد در دامنــه ســنی  53زن و 
سال بودند. در هر مصاحبه در عرصه  48میانگین سنی 

شدند  برداري و ثبت می و نظر افراد یادداشتاطالعات 
نـویس و   و در همان روز یا روز بعـد اطالعـات پـاك   

هـا   شدند. در ادامه مصاحبه تر نگارش و ثبت می مفصل
هـاي جدیـدي    اگر نواقصی وجود داشت و یا پرسـش 

هـاي   شـد و در مصـاحبه   آمد، یادداشـت مـی   پیش می
ــه ــی  نیم ــرح م ــدي مط ــاختاریافته بع ــراي س ــدند. ب  ش

آمـده   دسـت  اعتبارسنجی و اعتباربخشی به اطالعات به
)، عالوه بر اینکه اطالعات چندین شده ثبتهاي  (دانش

شـدند، در   رسانان مختلـف بیـان مـی    بار توسط اطالع
هـا بـا    آمده از مصـاحبه  دست برخی موارد اطالعات به

شد و نظـرات نهـایی    رسانان در میان گذاشته می اطالع
اسـت کـه بـا کارشناسـان      ذکر لقاب. گردیدآنان کسب 

بخــش جنگلــداري اداره منــابع طبیعــی و آبخیــزداري 
هـاي   بـرداري  شهرستان بانه در زمینه اثرات منفی بهـره 

سـنتی از درختـان بنــه و راهکارهـاي کـاهش آســیب     
 مصاحبه شد. برداشت سقز به جنگل

  
  نتایج و بحث

درصد  1/4و  8/8نتایج نشان داد که درختان بنه، 
اي در روستاهاي زیویه و بیلو را شامل  گونهاز ترکیب 

هاي  ). با توجه به تنوع برداشت3شوند (شکل  می
سنتی از درختان بنه، این گونه درختی در معیشت و 
درآمد خانوارهاي مناطق مورد پژوهش تأثیر 

  گیري دارد. چشم

 

  
  

  .در دو روستاي مورد مطالعهاي درختان (درصد)  ترکیب گونه -3شکل 
Figure 3. Composition of tree species (percentage) in Bilo and Zeyveyeh villages. 
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و  2/10براساس نتایج، در روستاهاي زیویه و بیلو 
درصد از درآمد خانوارها در ارتباط با منابع  3/12

و  56/2بنه و شیره بنه استفاده از میوه طبیعی است و 

خانوارها در دو  خالص کل درصد از درآمد 09/2
  ).4(شکل  شود میرا شامل  مذکورروستاي 

 

 
  . منابع درآمدي خانوار به تفکیک نوع آن در دو روستاي مورد مطالعه -4شکل 

Figure 4. Household income sources in Bilo and Zeyveyeh villages. 
  

  .بنه در منطقه مورد پژوهش برداري بهرهوضعیت درآمد حاصل از منابع طبیعی و  -1جدول 
Table 1. Status of household income from natural resources and harvest of pistachio in the study area. 

 روستاي بیلو

Bilo 
villages 

 روستاي زیویه

Zeyveyeh 
villages 

Title عنوان  

48 138 Number of households تعداد خانوار  
737 1136 Village area (Hectare) سطح کل سامان عرفی روستا (هکتار(  
410 605 Forest area (Hectare) روستا (هکتار) (متراکم، نیمه متراکم و تنک) سطح کل جنگل  
63.2 74.5 Density of trees (Number in Hectare) (در هکتار) تراکم درختان  

25912 45072 Total number of trees in village area (در سطح جنگل روستا) کل درختان  
4.1 8.8 Percentage of pistachio trees (%) (درصد) سهم بنه  

1062 3966 Number of pistachio trees (N)  (تعداد) موجود در روستاتعداد درخت بنه  
354 1322 Number of harvested pistachio trees in 

harvesting year (N) 
  برداري (تعداد)شده بنه در سال بهرهدرختان برداشت

340786000 411213000 Household income (rial)  (ریال)از تمامی منابع درآمدي درآمد خالص کل خانوار  
12.3 10.2 Natural resources household income (%) (درصد) سهم منابع طبیعی از درآمد کل  

41916678 41943726 Household income from natural resources (rial) (ریال) درآمد خانوار حاصل از منابع طبیعی  
2.09 2.56 Household income from natural resources (%)  درختان بنه از درآمد کل خانوار (درصد) برداري بهرهدرآمد حاصل از  

0.169 0.25 Pistachio share of natural resources (%)  (درصد) درآمد منابع طبیعی خانوارسهم بنه از  
7122427 10527052 The mean of household income from 

pistachio (rial) 
  (ریال)درآمد خانوار بنه از منابع طبیعی 

341876515 1452733286 The total village income from pistachio (rial)  (ریال)درآمد کل روستا از درختان بنه  

321798.8 366261.8 Income of each pistachio trees (all) (rial) 
  درآمد حاصل از کل درختان بنه

  (تقسیم درآمد کل روستا به تعداد درختان بنه روستا)

965396.5 1098785.3 Income of each pistachio trees  
(One-third ratio all trees) (rial) 

  درآمد خالص سال درختان بنه 
  (ریال) (تقسیم کل درآمد بنه روستا به یک سوم درختان بنه)
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نشـان داد کـه میـانگین درآمـد خـالص       1جدول 
در روستاي زیویـه و  (از تمامی منابع درآمدي) خانوار 

میلیون تومان در سـال   07/34و  12/41بیلو به ترتیب 
 194/4فوق به ترتیب  روستاياست و از این مبلغ در 

از منابع طبیعـی   (در سال) میلیون تومان از آن 19/4و 
شود. نتایج نشـان داد کـه میـانگین درآمـد      حاصل می

حاصل از هر درخت بنه در دو روستاي زیویه و بیلـو  
اسـت  تومان (در سال) هزار  5/96و  8/109ترتیب  به

و سهم درختـان بنـه در درآمـدهاي حاصـل از منـابع      
 9/16و  25طبیعی در دو روستاي مذکور، بـه ترتیـب   

 درصد است.

شـده، بنـه درخـت     آوري براساس اطالعات جمـع 
کـه   طوري باارزشی در روستاهاي مورد مطالعه است، به

از ایـن درختـان   غیرالواري و  الوارينوع محصول  12
بنـدي بـازگیر و    و براسـاس تقسـیم   شـود  برداشت می
ــدي ) شــامل دســته2015همکــاران ( ــذایی  بن ــاي غ ه

(استفاده میوه درخت بنـه در معطـر سـازي نوشـیدنی     
دوغ، تهیه ترشی، سوپ، آش محلی، تنقالت (گوژمه)، 

دارویی (شیره سقز و مشتقات  ،روغن بنه و شیره سقز)
، )(صــنعتی و ســنتی) و عــرق بنــه     حاصــل از آن 

بنـه،   شـده  خشـک (تولید تسبیح از میـوه   دستی صنایع

)، دامـداري  نـرد  تختهو  قندشکنوردنه و آونگ، کاسه 
هـا)،   (استفاده از برگ درختان بنه جهـت تعلیـف بـره   

هـا درختـان    سوخت (تولید هیزم و زغـال (سرشـاخه  
هاي اصلی و تنه درختـان   مسن)) و ساختمانی (شاخه

  ها) تقسیم شدند. در ساختمانمسن 
  

  درختان بنه غیرالواريو  الواري تمحصوال
 مصرف دارویی -

ترین برداشت سنتی  مهم: )ها صمغبرداشت شیره بنه (
بـرداران   از درختان بنه برداشت شیره بنه است و بهـره 

ــب طــرح ــی در قال ــرداري ســقز در  هــاي بهــره محل ب
 سـاله اقـدام بـه برداشـت ایـن محصـول      هاي سه دوره
، برداشت شیره سـقز از اواسـط   طورمعمول بهکنند.  می

یابد. بـراي  شده و اواسط مرداد پایان می خرداد شروع 
برداري متشکل از دو تا چهـار  هاي بهره این کار، گروه

بنــد و مســئول  ، کاســهگلگیــرنفــر (شــامل تیشــه زن، 
شوند. سقز موجـود در درختـان    تدارکات) تشکیل می

بر تنه درختـان بنـه و بسـتن     هاي واردبنه توسط زخم
ها توسط این چهار نفـر از  کاسه گلی در پاي این زخم

  ).5 شود (شکل درخت استخراج می

  

    
  . هاي گلی) براي سقزگیري از درختان بنه در منطقه مورد مطالعه کوزیله (کوزه -5شکل 

Figure 5. Kozileh (clay bowls) for Saqez collection from Pistacia atlantica trees in the study area. 
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هاي طبیعی بین  در استان کردستان، جنگل و عرصه
شـوند و هـر    اهالی روستا به صورت عرفی تقسیم می

خانوار مالک عرفی بخشی از جنگل اسـت. برداشـت   
سقز از درختان در سطح سامان عرفـی خـانوار انجـام    

شود و حق برداشت بـراي مالـک عرفـی محفـوظ      می
ت مکانی سـقزگیري و توضـیحا   -فرآیند زمانی است.

 ذکر شده است. 2مرتبط با آن در جدول 

 
  .مکانی سقزگیري در منطقه مورد پژوهش -فرآیند زمانی -2جدول 

Table 2. Temporal-spatial process of Saqez collection in the study area. 
 سقزگیري

Saqez collection 
 عنوان
Title 

 اوایل تابستان پایان بارش بهاري و
End of spring rainfall and early summer 

 زمان شروع برداشت در سال
The start time of harvest 

 انجامد) می به طولماه  5/1اواسط مرداد (
Mid-August (lasts  1.5 months) 

 زمان پایان برداشت در سال
The end time of harvest 

 شود) میبار برداشت  دارد (هر سه سال یک
Yes, harvesting in once every three years 

 برداري؟ محدودیت مکانی بهره
Spatial limitation 

 کندده و بهره مالکانه دریافت مینشده و فقط اداره منابع طبیعی نظارت کر اما طرح جامع و کامل تدوین بله
Yes, but a comprehensive plan is not developed and only the Natural Resources 

Department oversees and receives proprietary interest 

  شود؟ برداري سقز استفاده می آیا از طرح بهره
Is the Saqez harvested under a plan? 

  )شود میها، مراتع و آبخیزداري اجرا  سال (سه سال براساس چارچوب سازمان جنگل 1-3
1-3 years 

  اله است؟دوره برداشت چندس
What is the harvest period? 

  نفر 2-4
2-4   people 

  اکیپ برداشت سقز چندنفره است؟
How many members are in the Saqez harvesting team 

گرم (براي هر درخت) 600-700  
600-700 gr for each pistachio tree 

  میانگین تولید سقز درختان
The average Saqez production 

تنه هاي گلی از  شود. بارندگی سبب جدا شدن کاسهتر باشد، سقز بیشتري تولید میهرچه هوا گرم بله
  شود کاري می درختان و دوباره

Yes, the warmer the weather, the more Saqez is produced. Rainfall causes the clay bowls to 
be separated from the trunks of the trees and there would be a need for rework 

  وهوایی بر تولید سقز تأثیر دارد؟ آیا شرایط آب
Does climatic conditions affect Saqez collection? 

متر سانتی 25-20تر است. درختان با قطر هرچه تاج درخت سبزتر باشد، براي سقزگیري مناسب
  ته باشد، امکان برداشت وجود داردخشکیدگی نداش تر تا زمانی که تاجترند. در درختان مسن مناسب

The greener crown of tree, the better it is for Saqez collection. Trees with a diameter 
of 20-25 cm are more suitable. In older trees, it is possible to harvest as long as the 

crown is not withered 

  براي سقزگیريدرختان هدف 
Target trees for Saqez collection 

کاسه بر روي هر درخت  30- 10طور متوسط ساز با نام محلی کوزیله استفاده شده و به هاي گلی دست از کاسه
  شود که ممنوع و غیرقانونی است میشود. در بعضی از مناطق از کاسه پالستیکی و میخ استفاده  نصب می

Handmade clay bowls with the local name of Kozileh are used and an average of 10-
30 bowls are installed on each tree. In some areas, plastic bowls and nails are used, 

which is prohibited and illegal 

فرآیند کاسه زنی (کوزیله) چگونه است و به هر درخت چند کاسه 
 شود؟ نصب می

What is the bowling (clay bowls) process and how many 
bowls are installed on each tree? 

 شود بار دیگر تیغ زده می 2-3روز. پس از تخلیه  10-15حدود 
About 10-15 days. After draining, it is shaved 2-3 more times 

 شوند؟ ها پر میطور متوسط طی چند روز کاسهبه
On average, how long does it take to fill the clay bowl? 

هاي روغن بزرگ (پوت) ریخته و به دیگ انتقال داده و  هاي گلی پرشده از سقز را در حلبی کاسه
  شود جوشاندن محصول نهایی حاصل میپس از 

The collected Saqez will be transmitted from filled clay bowls into big containers and then into 
a cocking pot in which it will be boiled and at the end the final production will be prepared 

 فروش نحوه تهیه محصول نهایی قابل
How to prepare the final product that can be sold 

  رسددر شهر بانه نیز به فروش می شود.جاجکه یا آدامس کوردي براي درمان زخم معده استفاده می بله
Yes, Kurdish chewing gum is used to treat stomach ulcers. It is also for sale in Baneh 

  مصرف خانوار دارد؟ بازار خارج از بانه؟
Is it for household consumption? Market outside Baneh? 

  تعاونی محلی در صادرات شیره بنه فعالیت دارد بله
Yes 

  آوري و صادرات سقز وجود دارد؟ آیا تعاونی محلی براي جمع
Is there a local cooperative for collecting and exporting Saqez? 

استفاده از کاسه براي درختان مسن و داراي تاج خشکیده، نصب کاسه فراوان روي تنه درخت و 
  شودیکی سبب آسیب جدي به درخت میپالست

For older trees with withered crowns, installing too many bowls on the trunk and 
using plastic cups can cause serious damage to the tree 

 آیا بر جنگل تأثیر منفی دارد؟
Does it have a negative effect 

on forest? 

از نظر کارشناسان اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداري 
شهرستان بانه (مدیریت 

  نوین و رسمی)
From point of views of 

experts in Natural 
Resources Department 
of Baneh (modern and 
official management) 

  هاي پالستیکیعدم استفاده از کاسه برداري، عدم سقزگیري از درختان مسن و سر خشکیده و افزایش دوره بهره
Increasing operation period, not collecting Saqez from old and withered trees and no 

use of plastic bowls 

  راهکار کاهش آسیب برداشت سقز به جنگل
Solution to reduce damages of 

Saqez collection to forest 

 فنی براي برداشت سقز به منظور کاهش آسیب به جنگل هايتوسعه روش
Develop a technical method for harvesting Saqez in order to reduce forest damage 

 مدیریت پایدار برداشت شیره بنه
Sustainable management of 

Saqez collection 
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گیـري از بنـه در    عـرق  :بنـه) و بـرگ   (میوهعرق بنه 
ــري در روســتاي ســیاحومه (بخــش  کارگــاه عــرق گی

سور) انجام و محصول نهایی در بازار محلی شهر  کانی
درصـد   70شود. براي تهیـه عـرق بنـه،     بانه عرضه می

درصد برگ درخـت بنـه ترکیـب و در     30میوه بنه و 
  ).الف-6شود (شکل  گیري قرار داده می هاي عرق دیگ

هـایی   برداشت سقز در حال حاضر در قالب طرح
که با نظارت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان 

شـود.   کردستان و شهرستان بانه همراه است، انجام می
از نظر کارشناسـان اداره منـابع طبیعـی و آبخیـزداري     

هاي غیراصولی شامل  برداري عمده بهرهشهرستان بانه، 
گیري غیرمتناسب  زنی و کاسه غهاي ساالنه، تی برداشت

با توان درختان بنه، برداشت سقز از درختـان مسـن و   
هـاي پالسـتیکی    ) و استفاده از کاسـه 5تهی (شکل  تنه

ــاران  هســتند.  ــوص، کرمشــاهی و همک ــن خص در ای
ترین تعداد زخم یا شیار را براي درختان  ) بیش2004(

 ).16متري عنوان کردنـد (  شیار دو سانتی 30مسن بنه 
) با توجـه قـدرت   2006بردبار و همکاران ( چنین، هم

زیـاد بـودن نسـبت درختـان      به دلیلپذیري کم ترمیم
استان  هاي جنگلهاي جنگلی موجود در مسن در توده
انـد   برداري درختان مسن را توصیه نکـرده فارس، بهره

است کـه از نظـر مـردم محلـی، امکـان       ذکر قابل). 7(
برداشت شیره بنه به صورت ساالنه وجود دارد و ایـن  

شود،  دهی می امر سبب حفظ توان درختان بنه در شیره
بـرداري در قالـب    مدیریت رسمی (نوین) به بهره لیو

شده است (نیـاز درختـان    تأکید ساله سهدوره برداشت 
از گذشته تـا   ).اه زنی تیغبنه به بازسازي و ترمیم محل 

آدامـس یـا آدامـس     بـه صـورت  به امروز از شیره بنه 

بـراي درمـان زخـم معـده اسـتفاده       کوردي (جاجکه)
شـد و فـروش در بـازار شهرسـتان بانـه و اسـتان        می

کردستان داشت، بنابراین شیره بنه استفاده خـوراکی و  
جهانبازي ) و 2008دارویی دارد. مهدوي و همکاران (

) نیز بر اهمیت دارویی محصوالت 2006و همکاران (
جنگل و کاربرد دارویـی شـیره بنـه اشـاره     غیرالواري 

  ).14و  17اند ( کرده
  
  غذایی -

میوه بنه داراي خاصـیت  : )میوه بنهمعطر کردن دوغ (
ضدمیکروبی در محیط کشت است. نوع نـارس میـوه   

خام و بدون نیاز شکستن پوسته (پـیش   به صورتبنه 
از سفت شدن پوسته) براي معطرکـردن دوغ مصـرف   

شود. در شهرستان بانه و در خرداد و تیر از درختان  می
  بنه، میوه یـا خوشـه میـوه نـارس برداشـت شـده کـه        

ها اسـت   کاربرد اصلی آن معطر کردن دوغ و نوشیدنی
  ).ب-6(شکل 

براي تهیه ترشی بنه، میـوه سـبز   : )میوه بنه(ترشی بنه 
آوري  خوشـه از درخـت جمـع    به صورتدرخت بنه 

دانـه شـده یـا     شود. ترشـی بنـه بـه دو شـکل دانـه      می
الیـه، ابتـدا    الیـه  بـه صـورت  شـود.   اي تهیه می خوشه

الیه از میوه بنـه در ظـرف ترشـی ریختـه شـده و       یک
الیه نمک و سبزي ریختـه شـده و در انتهـا     سپس یک

ذکر است که میوه بنـه   شود. قابل اضافه می سرکه به آن
بـار   سرکه را جذب کرده و الزم است هرچند روز یک

  مقداري سرکه بـه آن اضـافه شـود. پـس از دو هفتـه     
  پ).-6(شکل ترشی آماده استفاده است 
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  )C( (پ)  )B(ب) (  )A(الف) (

    
  

  )F( (ج)  )E(ث) (  )D(ت) (

      
  )I(خ) (  )H(ح) (  )G(چ) (

   

 )K(ذ) (  )J(د) (

روغن ث:  آش بنه؛ت:  ترشی بنه؛میوه بنه براي معطر کردن دوغ؛ پ: ؛ ب: عرق بنه هاي سنتی از درخت بنه (الف: برداري بهره -6شکل 
  .)سنتی بنهذ: تولیدات  کاسه قندشکن و :د؛ هاون: خوردنه، پنه؛ : ح بنه؛ نتولید تسبیح از میوه درختا چ: ؛معجون گوژمهج: بنه؛ 

Figure 6. Traditional uses of Pistacia atlantica tree (A: Distillate; B: Green fruit for flavouring doogh; C: 
Pickle; D: soup; E: Oil; F: Gozhmeh concoction; G: Production of rosaries from dried fruit; H: Bread cooking 
utensils; I: Mortar and pestle; J: Sugar crushing bowl and K: Traditional products of Pistacia).  
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یکی دیگر از کاربردهاي بنه : )میوه(آش یا سوپ بنه 
استفاده از میوه آن بـراي تهیـه آش اسـت. بـراي ایـن      

هـا   دانه (جدا) شـده، دانـه   دانهمنظور، میوه درختان بنه 
شسته، در روغن پخت شـده و توسـط هـاون کوبیـده     

اي  هـاي کوبیـده شـده در داخـل قابلمـه      شوند. بنه می
شوند که بیش از نیمـی از گنجـایش آن آب    ریخته می

جوشـیدن آب،   دهـی و  ریخته شده باشد. بـا حـرارت  
مغزهاي میوه از پوست آن جدا شده که پس از عبـور  
دادن از صافی (ترجیحاً ریز) آماده اضافه شدن به آش 
خواهد بود. سپس، یک لیوان برنج به آن اضافه شده و 

بـه آن افـزوده و    شـده  سـرخ پیاز خالل شده  درنهایت
  ت).-6شود (شکل  طبخ می

ه با گنـدم  تنقالت (معجون گوژمه) و ترکیب میوه بن
از میوه بنـه بـراي   : )میوه بنه(بوداده خانگی (با شیر) 

تهیه معجون گوژمه (آسیاب شده میوه بنه) و تـنقالت  
شود. معجون گوژمه ترکیبـی از میـوه    دیگر استفاده می

پودر شده درخت بنه، گـردو، انگـور، خرمـا، پسـته و     
کـوب   بادام است. این ترکیـب در دسـتگاه آون دسـت   

شـود کـه بسـیار مقـوي      ن آن تهیه میترکیب و معجو
هـا از آن   است و در کنـار صـبحانه و یـا میـان وعـده     

  ).ج-6شود (شکل  استفاده می
ازجملـه محصـوالت دیگـر درخـت بنـه       :روغن بنـه 

گـرفتن  ). ث-6توان به روغن بنه اشاره کرد (شکل  می
گیري در روستاي سـیاحومه   بنه در کارگاه عرق روغن

سور) انجـام و محصـول نهـایی در بـازار      (بخش کانی
  شود. محلی شهر بانه عرضه می

هـاي متنـوع از    برداشت میوه بنه یکی از برداشـت 
درخت بنه اسـت کـه از آن بـراي معطرسـازي دوغ و     

). از ب-6شود (شکل  هاي محلی استفاده می نوشیدنی
آوري  سـویی، میـوه ســبز درختـان بنــه پـس از جمــع    

هاي آن (که پوسـته اسـتخوانی و    و از دانه شده خشک
رنگ دارد) براي تولید تسبیح و وسـایل تزئینـی    شیري

ــی ــژوهشچ-6شــود (شــکل  اســتفاده م ــاي  ). در پ ه
)، جهانبـازي و همکـاران   1996زاده ( دیگري، حسـین 

) بـر  2016و محمودي و اسـحاقی میالسـی (   )2006(

بنـه و اثـرات آن بـر معیشـت     استفاده از میـوه  اهمیت 
هاي متعـدد   یدکننده استفادهیداشتند که تا تأکیدخانوار 

از میوه درختان بنه در منـاطق مـورد پـژوهش هسـتند     
  ).18و  13، 12(
  
  دستی صنایع -

بنـه بـراي    شده خشکاز میوه  :تولید تسبیح (میوه بنه)
شود که پـس از تهیـه    هاي تسبیح استفاده می تولید دانه

قیمـت تسـبیح    1398شود. در سال  در بازار عرضه می
هـزار   300بلند بنه در بازارهاي محلی شهرستان بانـه  

  ).چ-6ریال بود (شکل 
از چوب درختان بنه، وردنه (چوبی که  :وردنه و پنه-

(تخته خمیر) تهیـه  کنند) و پنه  خمیر را پهن می  گلوله
شود که از این وسایل در پخت نان محلـی توسـط    می

  ح).-6شود (شکل  بانوان روستا استفاده می
قند  کله به صورتقند  درگذشته: نرد تختهقندالك و  -

اي بنام قندالك (اونگ چوبی  شد و وسیله خریداري می
قند از چوب درخت بنه تهیه  اي) براي شکستن کله کاسه

). با توجه به کیفیت بـاالي چـوب   د-6شد (شکل  می
نرد (بازي سنتی و کهن  درخت بنه از آن براي تهیه تخته

  شود. در کشور و استان کردستان) استفاده می
است که استفاده از چـوب درختـان    کرذ قابل: انرژي-

 ندرت بهبنه براي تهیه زغال یا مصرف سوختی خانوار 
شود و با توجه به ارزش باالي چوب درختان  انجام می

درختـان بـراي    فرعـی هـاي اصـلی و    بنه، از سرشاخه
  شود. مصارف انرژي استفاده می

که درختان بنه گونه غالـب   با توجه به این: دامداري -
منطقه مورد پژوهش نیستند، از برگ درختان  هاي جنگل

هاي (بز، گوسفند و گاو) کاربردي  بنه براي تعلیف دام
  شود. ها استفاده می ندارد و صرفاً براي تعلیف بره

است که برداشت شـیره بنـه و میـوه بنـه      ذکر قابل
مرسوم است، اما برداشت چوب بنه و بـرگ درختـان   

قط زمانی که درخت مسـن  ندرت انجام شده و ف آن به
شـود. در ایـن حالـت، بـا      و یا فرتوت باشد، انجام می

توجه بـه چـوب باکیفیـت آن وسـایلی ماننـد وردنـه       
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کنند)، پنه (تختـه   اي را پهن می (چوبی که خمیر گلوله
شـود   نـرد تهیـه مـی    خمیر)، کاسـه قندشـکن و تختـه   

  ، خ و د).ح-6هاي  (شکل
و  3/33، 6/66، 100 به ترتیـب نشان داد که نتایج 

درصد از محصوالت بنه مورد استفاده قرار گرفته و  3/8
داراي مصرف خانوار و بازار در سطح خانوار، محلی، 

). از نظر استفاده از 7المللی هستند (شکل  استان و بین
درصد اهمیـت،   8/62اجزاي درخت بنه، سقزگیري با 

هـا از   ترین اهمیت بوده و مجموع اسـتفاده  داراي بیش
  درصد در درجه بعدي قرار دارد. 33وه بنه با می

 
  .منطقه مورد مطالعه هاي جنگلوضعیت استفاده خانوار و فروش محصوالت درخت بنه در  -3جدول 

Table 3. Status of household use and sale of Pistacia atlantica products in forests of the study area.  

  نوع محصول و برداشت از درختان بنه
Product type and harvest  

from Pistacia atlantica trees 

  وضعیت استفاده محلی و فروش در بازارها
Status of local use and sales in markets 

 رسانی آسیب
damage 

 راهکار پیشنهادي
Proposed 
solution 

وار
خان

ف 
صر

م
  H

ou
se

ho
ld

 u
se

لی  
مح

زار 
ر با

ش د
فرو

  
Sa

le
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l m

ar
ke

t
  

تان
 اس

زار
ر با

ش د
فرو

  
Sa
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n 
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e 
pr
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in

ci
al

 m
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t

  

بین
ي 

رها
بازا

در 
ش 

فرو
 

لی
المل

  Sa
le

s i
n 

in
te

rn
at

io
na

l m
ar

ke
ts

  

  دارویی
Medicinal 

  شیره بنه
Saqez  

  زیاد    *  *  *
High  

نامه  اصالح شیوه
Rewriting the 

guidelines 
   عرق بنه

Distillate  
 متوسط      *  *

Average  
instructions  

  غذایی
Dietary 

  میوه سبز بنه براي معطر سازي دوغ
Green fruit for flavoring doogh  

  زیاد    *  *  *
High  

  نامه  تدوین شیوه
Set instructions  

  ترشی بنه 
Pickle  

متوسط       *  *
Average  

  نامه  تدوین شیوه
Set instructions 

  آش یا سوپ بنه 
Soup  

متوسط         *
Average  

  نامه  تدوین شیوه
Set instructions  

  روغن بنه 
Oil  

متوسط       *  *
Average  

  نامه  تدوین شیوه
Set instructions  

  تنقالت (معجون گوژمه) 
Junk food  

متوسط         *
Average  

  نامه  تدوین شیوه
Set instructions  

  دستی صنایع
Handicrafts 

  شده بنه  تولید تسبیح از میوه خشک
Production of rosaries from dried fruits 

  زیاد      *  *
High  

  نامه  تدوین شیوه
Set instructions  

  وردنه و هاون
Bread cooking utensils and mortar 

and pestle 
متوسط         *

Average  
  نامه  تدوین شیوه

Set instructions  
   نرد کاسه قندشکن و تخته

Sugar crushing bowl and backgammon 
متوسط   *  *  *  *

Average  
  نامه  تدوین شیوه

Set instructions  
  انرژي

Energy 

  ها درختان مسن)  تولید هیزم و زغال (سرشاخه
Production of firewood and coal  

(old branches) 
  زیاد        *

High 
  ممنوع 

Forbidden  

ساختمانی 
Construction 

   ها هاي اصلی و تنه درختان مسن در ساختمان شاخه
Usage of main branches and old 

trees’ trunk in construction  
متوسط     *  *  *

Average  
  نامه  تدوین شیوه

Set instructions  
دامداري 

Livestock 
  ندرت)  تعلیف بره (به

Livestock feeding (rarely)  
  زیاد        *

High  
  ممنوع 

Forbidden  
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  .به تفکیک نوع استفاده  هاي سنتی از درختان بنه برداري بهره -7شکل 

Figure 7. Traditional uses of Pistacia atlantica trees, depending on the type of use. 
  

هاي متنوع از درخـت بنـه در    ، برداشتدر مجموع
مناطق مورد مطالعه سبب افزایش جایگـاه ایـن گونـه    
درختی از نظـر اقتصـادي و اکولـوژیکی شـده اسـت      

ــواريمحصــول  12(تعــداد  ــواريو غیر ال  ازعمــده  ال
. نکته قابل تأمـل ایـن اسـت کـه از ایـن      )درختان بنه

هـا بـه بازارهــاي    درصـد آن  3/8و  3/33هـا   برداشـت 
تر مـوارد مصـرف    یافته و بیش  المللی راه استانی و بین

ایـن گونـه درختـی    بنـابراین،  ؛ در سطح خانوار دارنـد 
هـا دارد   نقش زیادي در اقتصاد خانوار و درآمدزایی آن

 )،2008همکــاران (مهــدوي و هــاي  کــه در پــژوهش
) و منصوري و همکاران 2006جهانبازي و همکاران (

) نیز بر اهمیت گونه بنه در معیشت خـانوار در  2013(
). 19و  12، 17( زاگرس اشاره شده اسـت  هاي جنگل

رسـانی و ضـرورت بـازنگري و تـدوین      از نظر آسیب
  هـاي فنـی (در صـورت موافقـت اداره کـل       نامـه  شیوه

  یـزداري اسـتان کردسـتان)، نتـایج     منابع طبیعـی و آبخ 
ــداد  ــه تع ــنجنشــان داد ک ــره پ ــرداري از درخــت  به   ب

ــیب  ــه داراي آس ــاد و   بن ــانی زی ــترس ــت  هف   برداش
ــن   ســنتی داراي آســیب رســانی متوســط هســتند و ای

ها باید با اصول مدیریت پایدار جنگـل سـازگار    دانش
  شوند.

 گیري نتیجه
ــان      ــمندترین درخت ــی از ارزش ــه یک ــت بن درخ

ــل ــاي جنگ ــوده و داراي   ه ــژوهش ب ــورد پ ــه م منطق
هـاي   قالـب دانـش   متنـوع (در غیرالـواري  محصوالت 
اسـت. بـا توجـه بـه      )هاي معمول برداري سنتی و بهره

شوند یـا از   قطع می ندرت بهاهمیت باالي درختان بنه، 
هـاي   شـود، بنـابراین در سـامان    ها استفاده می برگ آن

عرفی، درختان بنه مورد نگهـداري و حفاظـت مالـک    
میانگین درآمد خالص خانوار در گیرند.  عرفی قرار می

   میلیــون تومــان در ســال 12/41روســتاي زیویــه (بــا 
 07/34تر از روسـتاي بیلـو (بـا     براي هر خانوار) بیش

 19/4میلیون تومان در سال) است و در هر دو روسـتا  
ــد کــل خــانوار) از  ــان در ســال (از درآم ــون توم  میلی

. از ایـن  شـود  منابع طبیعی حاصل می هاي برداري بهره
ــه و   ــان بن ــان درخت ــرهمی ــرداري به ــوالت  ب از محص

آن در دو روسـتاي زیویـه و بیلـو    مشتق از غیرالواري 
ي حاصــل از درصـد از درآمــد  9/16و  25ترتیــب  بـه 

و درآمد  دادندمنابع طبیعی را به خود اختصاص  بخش
برداري از هر درخت بنه (در سـال) در   حاصل از بهره

  تـر   ) بـیش در سال تومان هزار 8/109(روستاي زیویه 
 هزار تومان در سـال) اسـت.   5/96از روستاي بیلو (با 

ــژوهش   ــورد پ ــتاهاي م ــه  در روس ــیره بن برداشــت ش
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درختان رالواري غیمحصول ترین  (سقزگیري) اقتصادي
سـاله،   1-2و مردم محلی بر برداشت با دوره  بودهبنه 

 3-5داشتند و مدیریت رسمی بر دوره برداشت  تأکید
 بار یک دو سالدارد و برداشت ساالنه و یا  تأکیدساله 

پذیرد (تضـاد بـین مـدیریت رسـمی و دانـش       را نمی
ــا اســتفاده از میــوه ســنتی). در زمینــه  درخــت بنــه (ب

اسـت کـه مـردم     ذکـر  قابلهاي متنوع آن)، نیز   استفاده
خاصـی (از طـرف    اي نامه شیوهمحلی از چارچوب یا 

ــه)     ــتان بان ــزداري شهرس ــی و آبخی ــابع طبیع اداره من
ها  کنند و ضرورت دارد این نوع برداشت برداشت نمی

امکان احیاء و استقرار زادآوري دانه  مدیریت گردند و
هاي بنه  تفاعی نهالزاد درختان بنه (رویش قطري و ار

اسـت کـه در    ذکـر  قابلبسیار کند است) فراهم گردد. 
نهـال یـا    نـدرت  بـه هاي عرفی مـورد پـژوهش    سامان

هـا و   متـر (نهـال   سـانتی  20تـر از   هاي با قطر کـم  پایه
درختان جـوان) وجـود دارد و نشـان دهنـد در خطـر      

هـاي   بودن استمرار و پایـداري درختـان بنـه در تـوده    
ین موضوع نشان دهنـد عـدم اسـتقرار    ا جنگلی است.
هاي جدید درختان بنه است و  زاد و نهال زادآوري دانه

ضرورت دارد جهت افزایش پایداري جنگل، اقدام بـه  
استفاده از میوه و بذر درختان بنه در راسـتاي احیـاء و   

رسـانی   توسعه این گونه درختی شـود. از نظـر آسـیب   
درصـد از   6/41به درختان بنـه، حـدود    ها برداري بهره

ها آسیب جدي به درختان بنه و زادآوري  این برداشت
ها آسیب  برداري درصد بهره 4/58و  آورد میها وارد  آن

آورد و ضـرورت دارد   متوسط به این درختان وارد می
هـا مـورد بـازنگري قـرار گیرنــد و      بـرداري  بهـره ایـن  

براساس دانـش نـوین جنگلـداري پایـدار گردنـد. از      
درصــد از محصــوالت درخــت بنــه بــه  6/41طرفــی 

یابـد و ضـرورت    بازارهاي استانی و کشـوري راه مـی  
بنـدي و عرضـه بهینـه محصـوالت      دارد در زمینه بسته

هاي  مدیریت بهینه دانشدرختان بنه اقدام شود. جهت 
  هـاي درختـان بنـه در شهرسـتان      بـرداري  سنتی و بهره

ي هـا  شود مـدیریت تلفیقـی از دانـش    بانه پیشنهاد می
داري اجـرا شـود (پایدارسـازي     سنتی و دانش جنگـل 

هاي سنتی درختان بنه). ادیب و همکـاران   برداري بهره
 الیزابـــت)، 2004)، غضـــنفري و همکـــاران (2009(
) و رودریگــرز و 2007پاروتــا و انجــولیتی ()، 2007(

تــر بــه  بــر لــزوم توجــه بــیش) نیــز 2016همکــاران (
تی و علمـی)  هاي سنتی و مدیریت تلفیقی (سـن  دانش
جهت مـدیریت  ). 21و  20، 9، 11، 2( اند داشته تأکید

  شهرسـتان بانـه و    هـاي  جنگـل بهینه درختـان بنـه در   
  گـردد در زمینـه احیـاء     منطقه پـژوهش، پیشـنهاد مـی   

ها  کاري) در جنگل و توسعه گونه بنه (به صورت نهال
ــروژه ــاي  و پ ــاعی  –اقتصــادي  کــاري جنگــله اجتم

ریزي گردد و گونه بنه به عنـوان یـک گونـه بـا      برنامه
قرار گیـرد و   مدنظراقتصادي باال  –ارزش اکولوژیکی 

هاي سنتی (با آسیب متوسط و باال) مـورد   برداري بهره
بـا توجـه بـه    بازنگري قـرار گیرنـد (پایـدار گردنـد).     

هاي پـژوهش حاضـر (بررسـی وابسـتگی      محدودیت
نـابع طبیعـی در درجـه اهمیـت     درآمدي خـانوار بـه م  

تري از بررسی دانش بـومی قـرار داشـت و صـرفاً      کم
درآمد حاصل از منـابع طبیعـی لحـاظ شـد)، پیشـنهاد      

هـاي بهتـر و    هـاي آتـی از روش   پـژوهش  گردد در می
هـاي جنگلـی و    بـراي بررسـی تـوده    تري شمول جهان

ها استفاده شـود و   میزان وابستگی اجتماع محلی به آن
محاسبات درآمد خـانوار از منـابع طبیعـی، مقـدار     در 

درآمد خـالص و ناخـالص و مـواردي ماننـد آن (کـه      
ــردد و از    ــاظ گ ــتند) لح ــی هس ــطالحات تخصص اص

هـا اسـتفاده    آن  شناسی مشخصی بـراي محاسـبه   روش
  شود.
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Abstract2 
Background and Objectives: Non-timber forest products (NTFP) is goods of biological origin, 
other than wood, derived from forests and other wooded land and trees outside forests. Pistacia 
atlantica Desf. is one of the ecologically and economically valuable trees of the Zagros forests 
which produces many non-timber forest products. In Baneh city of Kurdistan province, although 
local communities use Pistacio (Pistacia atlantic) trees in different ways with high traditional 
knowledge, it has not been well investigated. Due to the importance of non-timber forest 
products (NTFP) related to forest trees, the purpose of this investigation was to study and 
introduce the timber and non-timber forest products of pistachio in Namshir (Zeyveyeh and Bilo 
villages) of Baneh city in Kurdistan province. 
 
Materials and Methods: Unstructured and semi-structured interviews, direct and indirect 
observations were used to collect information on the NTFP of P. atlantica trees. Snowball 
sampling was used for semi-structured interviews with key individuals. In this study, 60 
informants were selected from the conventional systems and data were collected in the form of 
28 interviews with an average of one hour and 10 minutes (for each interview).   
 
Results: The results showed that P. atlantica in Bilo and Zeyveyeh villages includes 4.1%  
and 8.8% of the tree species composition, respectively, and has a share of 2.09% and 2.56%  
in the household economy. (Net household income in the above two villages is 34.07 and  
41.12 million tomans per year, respectively). In both villages, on average, 4.19 million tomans 
of income is obtained through natural resources, and the average income from each pistachio 
tree in Zeyveyeh village (or 109.8 thousand tomans) is more than Bilo village (with 96.5 
thousand tomans in Year). P. atlantica usage is classified in some categories including 
medicinal (Saqqez, oleo-gum resin, and distillate), dietary (the fruit to flavor doogh, food, 
pickling, oil and snacks (gozhmeh concoction)) handicrafts (rosaries production, Bread cooking 
utensils and Sugar crushing bowl), construction and animal husbandry. Saqez with 62.8% of 
total harvests was identified as the most important traditional harvest of P. atlantica trees.  
Bene resin (Saqqez) with 62.8% of the total harvests was identified as the most important 
traditional harvest of P. atlantica trees, followed by fruit harvest with 33%. On the other hand, 
33.3% and 8.3% of P. atlantica products are available in provincial and international markets, 
and the rest of the traditional harvests are consumed by households and people of Baneh city. 
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The main unprincipled uses of Saqqez are: annual harvesting, pruning and bowl making 
disproportionate to the capacity of P. atlantica trees, Saqqez harvesting from old trees and the 
use of plastic bowls.  
 
Conclusion: Overall, the results of this study confirmed the existence of several traditional 
knowledge related to this tree, but it is emphasized that this knowledge should be compatible 
with the principles of sustainable forest management. In general, to reduce the negative effects 
of Saqqez harvesting from P. atlantica trees, we suggested some solutions such as increasing 
the harvesting period to five years, prohibiting the Saqqez harvesting from old and dried trees, 
and not using plastic bowls. 
 
Keywords: District, Interview, Pistacia atlantica Desf oil, Saqqez, Snowball sampling    
 
 

 


