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  چكيده
طرح  ،آن فارس و ميزان زادآوري طبيعي موجود در جنگلهاي بنه در استاني كم وضعيت منظور كسب اطالعاتي جامع از به

اي بود كه در آن پس از  خوشه برداري نمونهروش  برداري نمونه هاي پالتمبناي انتخاب . دشدر اين جنگلها انجام آماربرداري 
آماربرداري يك  كيلومتر تهيه و در محل رئوس شبكه 20×20تهيه نقشه پراكنش بنه در استان فارس شبكه آماربرداري به ابعاد 

 و اصله در هكتار 2/5نتايج نشان داد كه زادآوري بنه در اين جنگلها . قطعه نمونه و آرايش چليپايي در نظر گرفته شد 9خوشه با 
 درصد 55/8ادل مترمربع در هكتار است كه مع 855و  مربعمتر 25/171 پوشش درختان در اين قطعات نمونه مقدار ميانگين تاج

نسبت . گرفت قطعه نمونه قرار  4/7طور متوسط در هر خوشه  به. بودمترمربع  1/1256ها  پوشش در خوشه گين تاجميان. باشد مي
نسبت درختان بنه به كل درختان  .بود درصد 7/41و  درصد 3/58 ترتيب به هاي جنگلي در عرصهديگر يكو ماده بنه به  نر درختان

با  عمق كم اسكلتي خاك ،زدگي سنگي رشيب با بيروندر اراضي كوهستاني پها  اين رويشگاه. بود درصد 7/7 طور متوسط به
ترين عوامل  از مهمچراي مفرط دام  و قطع درختان، توسعه اراضي كشاورزي و تجاوز به حريم جنگل .فرسايش آبي واقع هستند

تواند باعث بهبود  گرس مين و تنژهاي جنگلي مانند ار حفاظت و حراست و كاشت درختچه. باشند ميتخريب اين جنگلها 
   .دشووضعيت اين جنگلها 

  
 Pistachia muticaنهال،  پوشش، تاج ،زادآوري ،اي آماربرداري خوشه :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

هاي جنگلي بنه در استان فارس در  مساحت رويشگاه
كه در سطحي معادل  هكتار است 1200000حدود 

شود  ديده مي پراكندهصورت  به هكتار 3200000
)Negahdarsaber et al., 2003 .(هاي  تنوع رويشگاه

هاي پسته وحشي در استان فارس بسيار زياد است و  گونه
ثير عوامل اقليمي و أت اي تحت صورت عمده اين تنوع به

تيپ  40به نحوي كه بيش از  ،شود االرضي ايجاد مي سطح
هاي پسته وحشي در  مختلف در خصوص گونهرويشي 

 ,.Negahdarsaber et al( ه استداده شداستان تشخيص 

كه در جنگلهاي بنه استان  تحقيقاتي برخينتايج  .)2003
 .گيرد ذيالً مورد اشاره قرار مي استانجام شده 

 -آب ميمند با جامعه بادام در آماربرداري از جنگل تلخ
مترمربع  87/0اصله و رويه زميني  109 ه تعداد درختاننب

طور متوسط در هر هكتار اعالم  هب درصد 5/9پوشش  و تاج
همچنين در آماربرداري از . )Negahdarsaber, 1993( شد

، اصله 13 قاتي بنه فيروزآباد تعداد درختانجنگل تحقي
 درصد 7پوشش  و تاج مترمربع در هكتار 64/1رويه زميني 

 ,Hamzehpour & Bordbar( طور متوسط گزارش شد به

در  يز تعداد درختان بنهدر جنگل مموي كامفيروز ن). 1997
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مترمربع و  71/3، رويه زميني اصله 2/29 هر هكتار
طور متوسط در هكتار و در  به درصد 36/4پوشش  تاج

، رويه زميني اصله 8/19ميانجنگل فسا تعداد درختان بنه 
طور متوسط در  به درصد1/2پوشش  مترمربع و تاج 58/1

اربرداري براساس آم). Nemati, 1997( هكتار برآورد شد
طور  هاي مرودشت و ارسنجان، به انجام گرفته در شهرستان

اصله درخت و  192متوسط در هر هكتار مناطق جنگلي 
آنها را گونه بنه تشكيل درصد  55درختچه مشاهده شد كه 

مترمربع در هكتار  95/6رويه زميني اين درختان . داد مي
. دآن مربوط به درختان بنه بو درصد 70برآورد شد كه 

و  درصد 7/12طور متوسط  پوشش اين جنگلها به تاج
 شدت ضعيف بود وضعيت زادآوري در اين مناطق به

)Negahdarsaber et al., 2003(.  
گيرد كه  بهترين زاد آوري بنه در مناطقي صورت مي

حضور  Amygdalus spp.هاي تنگرس و ارژن  درختچه
، دنبذور بنه پس از رسي. كافي و مناسب داشته باشند

قرار گيرند روي خاك ها  در حمايت اين درختچه چنانچه
و نيز ايجاد يك  علت عدم دسترسي وحوش مانند تشي به

ها  دار در زير اين درختچه ميكروكليماي مرطوب و سايه
شرايط مناسبي را براي رويش پيدا نموده و استقرار 

در توسعه جنگلهاي بنه كاشت اين  اين بنابر .يابند مي
 & Negahdarsaber(اي پرستار اهميت دارد ه درختچه

Abbasi, 2010.( 
با انديشه برآورد كمي جنگلهاي بنه در   اين مطالعه

استان فارس، تعيين تركيب و آميختگي جنگلهاي بنه، 
تعيين فرم رويشي اين جنگلها، تعيين نسبت درختان نر و 
ماده بنه و تعيين ميزان تجديد حيات طبيعي بنه در اين 

    .ا انجام شدجنگله
  هاروشمواد و 

. ابتدا نقشه پراكنش جنگلهاي بنه استان فارس تهيه شد

مقدار مقدماتي آماربرداري  با انجام يك محدودهدرون اين 
انحراف معيار و به دنبال آن اشتباه معيار محاسبه شده و 

تعداد قطعه نمونه الزم در  = E% 10براساس خطاي آماري 
 رابطه اساساين جنگلها بر

2 2

2
S tn
E

=  محاسبه شد ×
)Zobeiri, 2002( . با توجه به تنك بودن اين جنگلها براي

قرار گرفتن تعداد الزم درخت در قطعات نمونه، مساحت 
همچنين با . بيني شد پيش مربعمتر 2000قطعات نمونه 

ي بنه در استان فارس جنگلهاتوجه به وسعت و پراكندگي 
و  پالتي 9هاي  اي با خوشه خوشه از روش آماربرداري

قطعات نمونه به شكل . آرايش چليپايي استفاده شد
تعداد  انتخاب و در آنها) متر 40×50به ابعاد (مستطيل 

ها، قطر برابرسينه، قطر تاج، جنسيت  درختان و درختچه
، تعداد )زاد دانه يا شاخه(مبدأ درخت ) نر يا ماده(درخت 

زادآوري به تفكيك گونه درختي  ها و نوع آنها، تعداد بوته
 .گيري و بررسي شد اي و مبدأ زادآوري اندازه و درختچه

شرايط عمومي قطعه نمونه شامل ارتفاع از سطح دريا، 
جهت جغرافيايي، شيب، نوع و عمق خاك، تخريب 
، جنگل، نحوه توزيع مكاني زادآوري، موانع تجديد حيات

نه در يك همچنين تعداد زادآوري ب پوشش كف جنگل و
 10×5/12مترمربعي  125چهار قطعه (چهارم قطعه نمونه 

اين . شمارش شد) متر در چهار گوش قطعه نمونه
ي خارج از جنگلهااطالعات با استفاده از فرم آماربرداري 

 .آوري شد و مراتع كشور جمع جنگلهاشمال سازمان 
علت قرار گرفتن برخي از قطعات نمونه در مناطق  به
تجزيه و تحليل آماري براساس  ،اظتيرشيب و حفپ

در . با تعداد اعضاي نامساوي انجام گرفت هاي  خوشه
روش سيستماتيك تصادفي نيز  هاي آماري به نهايت داده

برداري با هم  و دو روش نمونه هتجزيه و تحليل شد
  .مقايسه گرديد
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  نتايج
 پوشش درختان در اين قطعات نمونه مقدار ميانگين تاج

 محاسبه شدمترمربع در هر هكتار  855و  مربعمتر 25/171
پوشش در  ميانگين تاج. باشد مي درصد 55/8كه معادل 

طور متوسط در هر  به بود ومترمربع  1/1256ها  خوشه
انحراف . )1جدول( گرفت قطعه نمونه قرار مي 4/7خوشه 

مقدار بود كه بر اين اساس  ±43/270معيار نيز برابر با 
 11/2با توجه به مقدار . برآورد شد ±45/23اشتباه معيار 

t(17,0.05) = مقدار حدود ، كه از جدول استخراج شد
ميانگين،  .برآورد گرديد  %E= 89/28 و 47/49اعتماد 

 با همچنينانحراف معيار، اشتباه معيار و حدود اعتماد 
  .محاسبه شدسيستماتيك تصادفي  برداري نمونهروش 

  
  در قطعات نمونه) مربع متر(شش پو اندازه مقادير تاج -1جدول

 ها خوشه
 هاپالت

  مجموع  9  8  7 6 5 4 3  2  1
1 1747/157 7289/353  0967/364 - 36045/80 0496/272  1775/250  0172/161  4882/457  093/2096  
2 439/163  694/376  0979/168 3546/477 0782/188 8336/549  2547/143  1743/114  -  926/2180  
3 149/251  505/142  6407/250 165/202 1706/269 3445/295  16198/64  -  -  137/1475  
4 956/321  0582/376  0839/309 5903/318 2287/387 1188/295  9035/362  5089/234  0045/299  453/2904  
5 1994/201 9088/119  2333/233 00623/43 - - -  -  -  3477/597  
6 787625/3 23379/90  8013/198 8562/207 07444/29 77298/67  4042/22  5039/152  18654/36  621/1008  
7 11188/83 27811/33  97185/70 34569/25 3851/5 - 69277/83  0777/165  0121/126  8752/592  
8 02009/88 5349/221  0146/140 25475/22 1457/236 9281/103  05065/22  42323/71  0153/235  387/1140  
9 5304/420 -  44/624 1709/294 0682/356 5751/406  0358/310  4097/383  4774/245  707/3040  
10 6208/483 2645/327  - 7168/97 1703/161 1341/234  -  89341/14  25/113  05/1432  
11 7148/171 2514/682  59622/22 47319/81 46406/93 13474/71  47165/77  30689/30  57906/45  992/1275  
12 91801/78 1175/150  0692/115 69705/52 4761/275 - -  -  13116/40  4091/712  
13 1725/87  -  - - 6586/118 80544/57  8686/174  9261/159  4426/147  7186/745  
14 8684/259 -  48085/92 8208/171 2461/344 - -  -  -  4161/868  
15 41781/85 253/20  5531/40 68066/40 7716/43 1213/22  7986/29  2631/45  0357/144  8949/471  
16 9476/197 8665/212  1498/243 187/189 48974/73 4241/395  84329/24  -  -  908/1336  
17 01421/14 -  93616/18 616/224 - - -  -  -  5664/257  
18 16938/59 -  6916/122 35513/47 17185/8 9904/228  19648/81  22878/91  -  8036/638  

  .استشده ارائه  2برداري در جدول نتايج دو روش نمونه
  

  اي و سيستماتيك تصادفي برداري خوشه نتايج دو روش نمونه -2جدول
 خطاي برآورد اشتباه معيار انحراف معيار  ميانگين تعداد مشاهدات  روش آماري

  %14  16342/12  2754/140 2504/171  133 سيستماتيك تصادفي
  %89/28  45/23  43/270 2504/171  133  اي خوشه

  



 423 3شمارة  20جلد فصلنامة تحقيقات جنگل و صنوبر ايران 

 

گيري در  ي مورد اندازهها هآمار خالصه شده خوش
شناسي اين مناطق در  و خالصه وضعيت جنگل 3جدول 
براساس اطالعات ارائه شده در . شده استارائه  4جدول 

اين جدول پراكندگي زيادي در توزيع فراواني درختان بنه 

. شود و نيز زادآوري آن در استان فارس مشاهده مي
نامساوي و همچنين تعداد درختان نر و ماده نسبت به هم 

  ).2 و 1هايشكل(توزيع آنها نامنظم است 
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  گيري هاي مورد اندازه فراواني زادآوري بنه در خوشه -1شكل
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  گيري هاي مورد اندازه فراواني درختان بنه نر و ماده در خوشه -2شكل
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  ).3 شكل(دهنده ضعف شديد زادآوري بنه در استان است   بقات قطري نشاننمودار پراكنش فراواني بنه در ط
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  فراواني در طبقات قطري درختان بنه در مناطق آماربرداري شده -3شكل

  
  گيري هاي مورد اندازه خالصه آمار خوشه -3جدول

طول   نام خوشه
جغرافيايي

عرض 
جغرافيايي

تجديد 
  حيات

درصد   نوع درختان مبدأ
 پوشش تاج

د درص
پوشش 
بنه بنه نر شاخه دانه  كف

تنگر بلوطكيكمبادامك ماده
ساير   ارژن زالزالك  س

  ها گونه
  25  3/6  8  14  -  38  - - - 16 11 - 3 33600003 700000 چنارو
  15  9/16  5  -  -    281 3 - - 3 3 7 334000010 620000 ممو

  3  3/3  28  -  -  251  - - 3 7 8 - 7 33400007 720000 قادرآباد
  15  6/5  21  43  -  92  - 21 91 1 5 - 1 32200001 740000 آسمانيآب

  75  5/7  59  56  -  2  - 20 - - 2 - - -3360000 640000 بكان
  7  1/16  -  -  -  -  199 - - - - - - -3360000 620000 خانيمن
  55  5/10  11  9  16  -  - 45 - 11 22 - - -3240000 620000 مالگاله

  10  8/10  36  61  -  -  - 43 16 2 7 - 8 32400008 640000ميشوانچنار
  50  2/6  55  39  21  -  - 3 - - 15 - 3 33000003 580000 چشمهچهل

  10  6/2  -  1  -  110  - - - 5 9 - 7 33200007 740000 سرپنيران
كوشك
  10  2/10  8  -  -  -  -  2  69  9  4  -  9  31800009 680000 سرتنگ

  15  4  -  5  -  -  29 - - - - - - -3260000 620000 كوه دودويه
  3  3/4  3  -  -  17  - - 1 - 4 - 1 33200001 520000 كوه بزان

  5  6/4  4  5  4  23  - 5 68 3 4 - 2 33400002 680000پاسگاه سيوند
جاده قديم
  3  6/13  20  -  3  362  -  14  35  50  44  -  18  320000018 660000 ميمند
  15  1/13  19  44  8  -  - 23 47 7 11 - 49 322000049 660000 موك
  15  1/7  -  -  -  680  - 9 16 4 16 - 20 322000020 700000 خفر

  40  5/9  47  19  11  291  - - 137 5 3 - 30 322000030 640000 چنارسوخته
  361  2/152  324  296  63 1866  509 188 483 120 168 3 165 168  مجموع
  1/20  5/8  1/23 8/17  1/177/1696/1865/10 3/48 5/7 5/10     ميانگين
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  گيري هاي مورد اندازه شناسي خوشه خالصه وضعيت جنگل -4جدول
درصد  تيپ  نام خوشه

  زادآوري  وضعيت خاك  *عوامل تخريب  فرم رويشي آميختگي
  2  زدگي سنگي بيرون -سطحي  1-2-5 زاددانه و شاخه 85-9-6 كيكم -بنه -بادام  پاسگاه سيوند
  1  نيمه عميق  1-3 زاددانه و شاخه 80-20 بادام -بنه  كوه بزان

  30  نيمه عميق  1-3 زاددانه و شاخه 94-6 بنه -بادام  چنارسوخته
  7  عميق  1-2 زاددانه 100  بنه  سرپنيران

  8  زدگي سنگي بيرون  1 زاددانه و شاخه 63-24-13 بنه-بادام -كيكم  چنارميشوان
  3  سطحي  1-2-3 زاددانه 58-42 بنه - زالزالك  چشمهچهل

  -  نيمه عميق  1-3 زادشاخه 100  بلوط  كوه دودويه
  20  زدگي سنگي بيرون  1-2-5-7 زاددانه و شاخه 44-36-20 كيكم -بادام -بنه خفر

  9  زدگي سنگي بيرون  3 زاددانه و شاخه 84-16 بنه -بادام  كوشك سرتنگ
  10  نيمه عميق  1-2-3-6 زادشاخه 100  بلوط ممو
  3  نيمه عميق  1-4-6 زاددانه 100  بنه چنارو
  7  نيمه عميق  1-4 زاددانه و شاخه 83-17 بادام -بنه  قادرآباد

  1  زدگي سنگي بيرون  1-2 زاددانه و شاخه 77-18-5 بنه-كيكم -بادام  آب آسماني
  -  زدگي سنگي بيرون -سطحي  1 زاددانه 91-9 بنه -كيكم بكان
  -  نيمه عميق  1-2 زادشاخه 100  بلوط خانيمن
  -  زدگي سنگي بيرون  1-2 زاددانه و شاخه 58-42 بنه -كمكي مالگاله

  18  سطحي  1-2 زاددانه و شاخه 73-27 بادام -بنه  جاده قديم ميمند
  9  نيمه عميق  1-2-3 زاددانه و شاخه 83-17 بنه -بادام موك

آفات و ) 7سازي،  جاده )6اسكان عشاير،  )5 برداري بذر، بهره) 4توسعه كشاورزي، ) 3قطع درخت، ) 2چراي دام، ) 1*: 
  بيماريها

  حثب
همواره وجود اطالعات آماري منبع مناسبي براي 

بديهي است كه . هاي مختلف است ريزي در زمينه برنامه
انتخاب . داري نيز از اين امر مستثني نباشد علم جنگل

البته گاهي . روش آماربرداري نيز در اين امر دخيل است
نابع مالي حمايت كننده از اين انتخاب بستگي زيادي به م

آنچه به امر تحقيقات منابع طبيعي در  طرح دارد كه معموالً
سالهاي اخير تخصيص داده شده سهمي اندك و نه به 

آماربرداري از  ،در هر صورت. اندازه الزم بوده است
اي  برداري خوشه ي بنه استان فارس با روش نمونهجنگلها

عالوه بر آن با روش  انجام و تجزيه و تحليل شد و البته
. سيستماتيك تصادفي نيز مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

در تجزيه و  ،در بخش نتايج مشاهده شد همانطور كه
اما ساير  ،ها يكسان بود تحليل دو روش ميزان ميانگين

ها كه در نهايت منتهي به خطاي برآورد گرديد بسيار  مؤلفه
اي  و تحليل خوشهنحوي كه نتايج تجزيه  به ،متفاوت بود

خطايي دو برابر روش سيستماتيك تصادفي از خود نشان 
ها و  علت اين امر در تأثير واريانس خوشه. )2جدول ( داد

آماربرداريهاي . صورت همراه با هم بود قطعات نمونه به
ي بنه استان جنگلهاهايي از  قبلي انجام شده در بخش

 1/2بين  پوشش هايي از تاج دهنده ميانگين فارس نشان
 ,.Negahdarsaber et al( استدرصد  7/12تا  درصد

2003; Negahdarsaber, 1993; Hamzehpour & 

Bordbar., 1997; Nemati, 1997(  و با توجه به ميانگين
نظر  منطقي به باشد، مي درصد 5/8برآورد شده كنوني كه 

نكته ديگر كه در امر آماربرداري بسيار تأثيرگذار . رسد مي
در . بود درصد 60 با شيب باالي برداري  مناطق نمونه ،بود

اين شرايط شيب امكان طي طريق و تعيين حدود قطعات 
در  بنابراين ،شود نمونه بسيار مشكل و گاهي ناممكن مي

برداري  هاي تعيين شده امكان نمونه بسياري از خوشه
 .وجود نداشت

نمودار توزيع درختان بنه در طبقات قطري بيانگر 
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 5د شديد تعداد نهالهاي بنه در طبقه قطري كمتر از كمبو
 5/1اگر رويش قطري ساليانه . )3شكل ( باشد متر مي سانتي
 قرار دهيم ورد توجهمتر اين درختان را م ميلي

)Rayatinezhad, 1999 (شود كه در حدود  مشخص مي
سال گذشته زادآوري مناسبي در منطقه مستقر  70تا  60

عدم استقرار زاد آوري و تجديد اگر روند . نشده است
بنه در اين منطقه ادامه داشته باشد درختان  زاد دانهحيات 

بنه بيشتري نيز به سن ديرزيستي رسيده و مبادي توليد بذر 
و آينده مناسبي  بنه دچار آفت و نقصان شديد خواهند شد

 .توان در نظر گرفت نمي جنگلهارا براي اين 
ها بدون  اين رويشگاه شناسي بسياري از از نظر خاك

عمق مؤثر خاك و . خاك و يا داراي خاك كم عمق بودند
گيري شده مهمترين عامل  خاكهاي نمونه بيشتربافت سبك 

است كه ) حاصل از باران(كننده ذخيره رطوبت  محدود
هاي خشكسالي يا فواصل زماني زياد خشكي  گذر از دوره

. سازد را مشكل مي) حاصل از پراكنش نامطلوب باران(
ماني  رشد ضعيف ساالنه، زادآوري طبيعي ناچيز و زنده

اندك نهالهاي كم سن و سال نيز به اين كمبود رطوبت 
قابل استحصال مربوط است و عوامل خاكي نقش 

دآوري و رشد گونه بنه در  مستقيمي بر توفيق زا
، اند هايي كه از قديم مناطق رويشي اين گونه بوده عرصه
 .ندارد

چراي  وامل تخريب نيز در اثر قطع درخت،بيشترين ع
در توسعه اراضي كشاورزي . دام و توسعه كشاورزي است

شوند،  و تجاوز به حريم جنگل نه تنها درختان قطع مي

بلكه با شخم خوردن خاك امكان رويش بذرهاي مستقر 
هايي هم كه در  بوته. رود شده در خاك نيز از ميان مي

ز زادآوري را دارند در هاي جنگلي نقش حمايت ا عرصه
اين روند تجاوزكارانه از عرصه پاك شده و عمالً راهي 

چراي مفرط دام . ماند بنه باقي نمي نهالهايبراي استقرار 
هاي جنگلي  نيز از ديگر عوامل مؤثر در تخريب عرصه

ها ضمن  هاي حاضر در اين عرصه دام. شوند محسوب مي
شدن خاك  رچر كردن نهالها موجبات فشرده و سفتس

آورند و به اين ترتيب از استقرار  ها را فراهم مي رويشگاه
 ,.Negahdarsaber et al(كنند  زادآوري ممانعت مي

2003(. 
 ارآوري ساالنه درختان ماده بنه وعدم ب ،مسئله بعد

براساس . تعداد كم آنها نسبت به درختان نر است اصوالً
درختان بنه  و 3/58نسبت درختان بنه نر  اين آماربرداري

قبل از اين در جنگل . )2 شكل( درصد بود 7/41ماده 
تحقيقاتي بنه فيروزآباد فارس نيز غالبيت درختان نر به 

 ,.Hamzehzarghani et al( درختان ماده گزارش شده بود

دهنده اين است كه از كل درختان  اين مطلب نشان. )2001
د بذر دارند بنه موجود تنها كمتر از نصف آنها توانايي تولي

و اين تعداد نيز همواره توليد بذر مناسب و كامل را 
از همين بضاعت ناچيز نيز در تمام اراضي جنگلي . ندارند

 اين هرچند كه طي ؛گيرد ذر صورت ميب برداري بنه بهره
درختان بنه بارآوري مناسبي  ،در بسياري از مناطق مطالعه

صورت  بهختان اين دراز بذر  سنتي برداري نداشتند و بهره
  .شد انجام مي ستمرمداوم و م
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Abstract 
The aim of the study was to identify the quantitative characteristics of wild pistachio forests 

of Fars province of Iran and their natural regeneration. For this reason, the cluster sampling 
method was applied which consisted of a 20×20 km network with nine sample plots, each of 
2000 m² area with crucified pattern. The results showed that the natural regeneration was weak 
and the number of seedlings was 5.2/ha, the average crown cover was 171.25 m²/plot and 855 
m²/ha or 8.5% of total forests area. The average of plots per cluster was 7.4 and the average of 
crown cover per cluster was 1256.1 m². Proportion of wild pistachio trees was 7.7%, consisting 
of 58.3% male individuals. Most of the stands were located in mountainous areas with steep 
slopes covered with rock materials or shallow soils. Application of rain-fed farming, tree cutting 
and over grazing were the main causes of forest degradation. Forest protection and reforestation 
with native shrubs including wild almond species might have positive effects on rehabilitation 
and improvement of wild pistachio natural regeneration.  
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