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  چكيده
اطق پراكنش اين ترسيم من بهاقدام پس از بررسي مطالعات انجام شده و بازديد از رويشگاههاي پشته وحشي در سطح استان 

عوامل  براساسو  هكتار برآورد شده 23208 استان در مساحت كل پراكنش اين گونه. شد هاي توپوگرافيشهگونه بر روي نق
ياده كردن پ  بهاقدام آنها واحدهاي كاري مشخص و در  ،شناسيريا، جهت جغرافيايي و سازند زميناصلي ارتفاع از سطح د

خالص بنه  ؛هكتار 5002مساحت   بهارس  - تيپ بنه: تيپ عمده شاملبندي سه تيپ با. گرديدمتر  40× 40ابعاد   به قطعات نمونه
ولي  ،بوده زادشاخه هااين تيپ درختان اكثر. شدي يهكتار شناسا 14805مساحت   بهبنه  هايتك پايه ؛هكتار 3401مساحت   به
 45شيب  طبقهشترين پراكنش را در پسته وحشي بينتايج نشان داد كه . مالحظه نمود توانمي را زاد جوانهاي دانهنهالندرت  به

غربي و شمال هاي بيشترين پراكنش در جهت ،ييهمچنين از نظر جهت جغرافيا). درصد 44 حدود(داراست  بيشتر و درصد
يشترين پراكنش در شرايط ي نيز بياز نظر آب و هوا. ديده شد شماليو كمترين پراكنش در جهت ) درصد 65حدود (غربي جنوب

 .واقع شده است) درصد 16/0(ي مرطوب سرد يو كمترين آن در شرايط آب و هوا) درصد 74/61(خشك سرد  مهي نييآب و هوا
 واقع شده كه سنگ ، شيل و ماسهشناسي از جنس سنگهاي آتشفشاني بيشترين پراكنش در تشكيالت زمينشناسي نيز از نظر زمين

  .شود ميپراكنش را شامل  درصد 94/45
  

   .، تيپ جنگليشناسيو هوا، ارتفاع، جهت، شيب، زمينب آ :هاي كليديواژه
  

  مقدمه
ايران در جغرافياي جهاني در منطقه خشك قرار گرفته 

 آن شوندهمنابع طبيعي تجديد ،فقر منابع آبي بهو با توجه 
د كه نباشبرخوردار مي زيادياز حساسيت و شكنندگي 

ي برداري بدون برنامه و غير اصولعدم توجه كافي و بهره
 باعث تخريب هر چه بيشتر اين منابع خدادادي خواهد

 كامالًريزي دقيق و مطالعه لزوم برنامه بنابراين. شد
تك  ريزي ابتدا بايد تكبرنامه براي .باشدمحسوس مي
ي و بررسي شده و پس از يطبيعي شناسا توانمنديهاي

 بهاقدام  آنها ييآوري كامل اطالعات و شناساجمع
در اين راستا طرح عوامل مؤثر در . ودريزي نم برنامه 

مورد  بهزنجان پراكنش پسته وحشي تدوين و در استان 
 بهلزوم توجه  ).1380، ابراهيمي(ا گذاشته شد اجر

-مي آن راو عوامل مؤثر در  پسته وحشي شناخت پراكنش 
گونه و  اين زياد پذيري اكولوژيكيانعطافتوان در 

 يك سومسعت تقريبي اي به وپراكنش وسيع آن در گستره
با توجه به پراكنش وسيع و . يادآور شدكشور مساحت 
در  ،اين گونه با شرايط مختلف اكولوژيكي زيادسازگاري 
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ريزي برنامهتوان صورت شناخت صحيح و دقيق مي
محيطي يا  برداريهاي زيستدر جهت بهرهرا  ايتردهگس

  .انجام داداقتصادي از اين گونه 
خشك و استقرار در مناطق نيمه ه وحشي باگونه پست

خاكهاي ضعيف و شيبهاي  ويژه بهخشك و در انواع خاكها 
تواند از نظر پوشش گياهي و جلوگيري از فرسايش تند مي

محيطي بسيار حائز  زيستخاك و ديگر سودمنديهاي 
 ،روغن زيادبا توجه به درصد  ،عالوه بر اين. باشداهميت 
عنوان  هبتواند درخت مي ميوه اين ريزي اصولي با برنامه

يكي از منابع تأمين روغن نباتي كشور مورد توجه قرار 
  . گيرد

ايط رهاي مختلف بنه، شدر اين تحقيق با شناسايي تيپ
طور مجزا بررسي و خصوصيات كمي هحاكم بر هر تيپ ب

ريزي امهبرن. و كيفي هر يك نيز مورد ارزيابي قرار گرفت
جنگلي، نيازمند شناسايي با هدف اداره و هدايت جامعه 

. باشدالع از كميت و كيفيت اجزاي آن ميساختار آن و اط
 نشدهتحقيقاتي در اين مورد انجام  تاكنوندر استان زنجان 

نه و والمللي درباره اين گاست، اما در سطح ملي و بين
ويژه شرايط اكولوژيكي حاكم، خصوصيات كمي و  هب

برداري چگونگي بهره زادآوري وكيفي، آفات و بيماريها، 
شرح  بهكه چند نمونه  انجام شدهاز آن تحقيقات متنوعي 

   .شودميزير بيان 
در باالي عرض  پسته را استقرارمناطق  )1378(ي علو

موقعيت . بيان نموده استدرجه شمالي  29جغرافيايي 
خيز جهان را بايد بر حسب مناطق رويش مناطق پسته

درختان به دو قسمت  طبيعي و نيز مناطق پرورش اين
رختان پسته جهان مناطق رويش طبيعي د. تفكيك كرد

لنهر است ءااي از ايالت خراسان و ماورامنحصر به محدوده
كه مرزهاي سياسي كنوني، اين مناطق را به پنج قسمت 

در قلمرو كشورهاي ازبكستان، تركمنستان،  كهتقسيم كرده 
  . رنددا تاجيكستان، افغانستان و ايران قرار

به بررسي وسعت پراكنش  )1380( ورپاوجي و حمزه
آباد فارس ك رويشگاههاي بنه در منطقه فيروزو خا

نتايج بررسي نشان داده است كه اين گونه در  .ندپرداخت
. شود مناطق خارج از منطقه رويشي زاگرس نيز يافت مي

كه همانند كمربندي سبز، اطراف كويرهاي ايران طوري هب
اصوالً خاكهاي اين منطقه پايه آهكي . ترا پوشانده اس

 9دارد، پيدايش اين خاكها از مواد مادري آهكي بوده و 
بيشترين سهم را اند كه  گروه عمده خاك را بوجود آورده

  . باشد دارا مي هاليتوسل
تفاوت بين رويشگاههاي  )1380( ارانرمضاني و همك

رد استان خراسان موهاي بنه و پسته طبيعي را در  گونه
مالحظه مناطق نتايج بيانگر تفاوت قابل. دادند بررسي قرار

نيازهاي  درنتيجهپراكنش و رويشگاههاي پسته و 
. هاي پسته وحشي است ژيكي متفاوت بين گونهواكول

مقاومت بيشتر بنه نسبت به شرايط محيطي و نواحي  ايشان
در  مؤثرعنوان يكي از عوامل اصلي ي را بهسخت كوهستان

اكنش وسيعتر آن در مناطق كوهستاني جنوب دامنه پر
  . ندا  خراسان دانسته

در تحقيق خود به بررسي پراكنش  )1380(بتولي 
 -ژيكي اجتماعات استپوجغرافيايي و ويژگيهاي اكول

در رشته كوههاي كركس استان اصفهان  بادام -پستهجنگل 
 -نتايج نشان داده است كه اجتماعات استپ. پرداخته است
هاي  ترين گونه عنوان شاخصبادام به -ه جنگل پست

دامنه . شود درختي در جاي جاي اين منطقه مشاهده مي
ع خاكها، با بستر ساختارهاي بردباري اين درختان در انوا

دار، گرانيتي و شناسي آهكي، آهكهاي نوموليتزمين
انجام  هايهمشاهد. باشد توجه مي گرانوديوريت قابل

نقاط  هاي مختلف پسته در هنشان داده كه گون گرفته
راحتي هسنگالخي و در شكاف تخته سنگها ب -ايصخره

د و در اثر رشد بطئي و مقاومت بسيار زياد نياب استقرار مي
قادر  ،ايسيستم ريشه نسبت به خشكي و فعاليت زياد

سنگها را متالشي نموده و روند تكامل خاك را  هستند كه
در تراسهاي در حال لب همين دليل، اغ به. دنسرعت بخش
عنوان بارزترين گونه درختي، اجتماعات فرسايش، به
نمايد كه دامنه پراكنش آن در نواحي  مي درختي ايجاد
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متر از سطح دريا  2900تا  1300مختلف كركس از 
  . باشد مي

هاي مختلف پسته  پراكنش گونه )1380( فتاحي وراد 
آنها  .ندا وحشي در استان يزد را مورد بررسي قرار داده

اراضي  را عمده مناطق پراكنش پسته وحشي در استان
كه گونه خنجوك در  اند بيان كردهسنگي و سنگالخي 

و بنه در طبقه ارتفاعي متر  2000تا  1500طبقه ارتفاعي 
 .يت استمتر از سطح دريا قابل رؤ 2500تا  1500

شود ولي  خنجوك معموالً در اراضي با شيب زياد ديده مي
تر و حتي در اراضي با شيب كمتر از يبهاي ماليمبنه در ش

  . شود درصد نيز مشاهده مي 1
راكنش در مطالعه پ )1384(پور و فتاحي  زاهدي

محدوده گسترش دو  ،هاي مختلف در استان مركزي گونه
متر از سطح  2400تا  1080ارتفاع  راگونه پسته وحشي 

در  اصله 70-100بين را ها  دريا و حداكثر تراكم پايه
سطح جغرافيايي نيز بيشترين  هاي جهتهكتار و از نظر 

در را  آنشرقي و كمترين  ل   جهت شمادر  راپراكنش 
ثير شيب أهمچنين از لحاظ ت. اند بيان نمودهجهت جنوب 

ها، حداكثر سطح پراكنش در  بر گسترش اين گونه
درصد و حداقل پراكنش در  0-10هاي بين  شيب
  .است شدهمشاهده  درصد 60-80هاي بين  شيب

برخي از خصوصيات كمي و ) 1384(راد و فتاحي 
كيفي تيپهاي مختلف بنه در استان يزد را مورد بررسي قرار 

بيانگر اين است كه گونه بنه  بدست آمدهكه نتايج  اند داده
رس، پرند، همراه گياهان چوبي ديگري مانند قيچ، تنگ به

 .اند يل دادهكوهي و افرا تيپهاي متعددي را تشكبادام
بنه و كمترين سطح  -بيشترين سطح مربوط به تيب افرا

  . است پرند -مربوط به تيپ بنه
كننده زادآوري درختان  عوامل محدود )1380(يوسفي 

و سنگ اقليم ، خاك :شامل جمله شرايط محيطيازبنه 
ژيك وصفات مورفول: مادري و عوامل ژنتيكي شامل

، فاصله درختان نر و هاگلپذيري هاي مادري و تلقيح پايه
 و هاي نر و ماده ماده و همبستگي بين ميانگين فاصله پايه

 نر و مادههاي  نظر در پايهپوكي بذرها و ساير صفات مورد
نتايج . را در جنگلهاي ياسوج مورد بررسي قرارداده است

ل طبيعي بيانگر همبستگي بين عوام بدست آمده
آوري  هش زادو كا) طغيان آفات و امراض و خشكسالي(

 و عدم تلقيح گل(بين عوامل ژنتيكي همچنين . است
و ) نتيجه پوكي بذرها در رسي گلهاي نر و ماده و هم نا

  . داري وجود دارد كاهش زادآوري همبستگي معني
مطالعات انجام شده در سطح ملي اكثراً بنابراين 

با تعريف  .از يكديگر بوده است جدا صورت پراكنده و هب
بر پراكنش  مؤثررح ملي بررسي عوامل و تدوين ط

در چگونگي  مؤثرمهمترين عوامل  سته وحشيهاي پ گونه
اين گونه مورد رشد و شرايط كمي و كيفي رويشگاههاي 

استان زنجان نيز به موازات ساير  .مطالعه قرار گرفت
اين طرح را با هدف تعيين  1379استانهاي كشور از سال 

و ترسيم  آنبر  مؤثرمل دقيق سطح پراكنش و بررسي عوا
اميد است . ها آغاز نموده است مناطق انتشار گونهاز نقشه 

كه نتايج حاصل بتواند با نتايج بدست آمده از ساير 
ريزان و  فعاليتهاي پژوهشي، مورد استفاده مديران و برنامه

      .گيران منابع طبيعي در استان و كشور قرار گيرد تصميم
    

  مواد و روشها 
  استان زنجان گيهاي اكولوژيكيويژو  وضعيت، يتموقع

كيلومتر مربع در  22164 ا مساحتاستان زنجان ب
ي يدر مختصات جغرافياو ت مركزي ايران غربي فالشمال
 36˚ 7 تا 35˚ 37 طول شرقي و 48˚ 35 تا 47˚ 8بين َ

استان زنجان از . )1شكل ( عرض شمالي قرار گرفته است
شرقي، از شرق به  و آذربايجانبه استانهاي اردبيل  شمال

  ن، از غرب به استانهاي آذربايجاناستانهاي گيالن و قزوي
غربي و كردستان و از جنوب به استانهاي همدان و 

آمار هواشناسي سي ساله،  براساس .كردستان محدود است
، حداقل دما متر ميلي 306متوسط بارندگي استان حدود 

  .باشدمي گراد نتيسادرجه  4/39داكثر آن و ح -6/28
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  بررسي پراكنش پسته وحشي در استان زنجانمورد موقعيت منطقه  -1شكل 

 

بندي اقليمي محدوده استان با استفاده از در تقسيم
كه در منطقه  شدهنوع اقليم تعيين  11، روش دومارتن
 .شش نوع از آنها مشخص شده است تنهامورد مطالعه، 

، )درصد 74/61(د خشك سر نيمه :ترتيبهب هااقليماين 
، خشك بياباني سرد )درصد 85/28(نيمه فراخشك سرد 

اي  ، مديترانه)درصد 77/3( اي سرد ، مديترانه)درصد 79/3(
 )درصد 64/1(و مرطوب سرد  )درصد 05/3( فراسرد

نبيي، ( شوند مساحت منطقه مورد مطالعه را شامل مي
1380(.        

هاي پسته وحشي ونهي مختلف گتيپهاگياهان همراه در 
   در منطقه مورد مطالعه

درختي و گونه  19 ،عمل آمدههبررسيهاي ب براساس
اي در مهمترين مناطق  گونه علفي و بوته 13و  اي درختچه

 كه اند پراكنش بنه در منطقه مورد مطالعه شناسايي شده
  :دنباشمي زيرشرح  به

        

  هاي علفيهگون  ايهاي درختچهگونه  هاي درختيگونه
  .Astragalus sp   گون    Paliorus spina-christi تلوسياه  Celtis caucasica داغداغان

  .Artemisia sp درمنه    Amygdalus lycioides بادام كوهي  Acer monspessulanum كيكم
  Stipa barbata شال دم    Cotoneaster racemiflora خشتشير  Crataegus aronia زالزالك
  Annual grasses  گراسهاي يكساله    .Rosa sp نسترن وحشي  Crataegus monogyna  ه وليكسرخ

  Actuca orientalis  جاروب سفيد   Berberis vulgaris زرشك  Ficus carica  انجير وحشي
 Thymus نآويش      Popolus euphratica پده

kotschyanus  
  .Centaurea sp  گل گندم       
  Hultemia persica ورك       
  .Agropyron sp  نآگروپايرو       
  .Achilea sp  بومادران       
  .Acantolimon sp  كاله ميرحسن       
  Bromus tomentellus  جو ميشي       
 Poa bulbosa  پوا       
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  روشها
آوري كليه  براي اجراي اين طرح ابتدا اقدام به جمع

العات انجام جنگلهاي استان و مطبه اطالعات مربوط 
با بررسي منابع و بازديدهاي . شد موردگرفته قبلي در اين 

زيست  طبيعي، محيط منابعميداني و گفتگو با كارشناسان 
تا حد امكان اطالعات مربوط به پسته و افراد محلي 

افزار  در محيط نرمكه اين مناطق  شدوحشي كسب و سعي 
Arcview گذاريعالمت 1:50000هاي بر روي نقشه 

گردشي كسب اطالعات اوليه اقدام به جنگلپس از . شود
پراكنش صحيح و  شدو بازديدهاي مكرر از اين جنگلها 

ترسيم و  1:25000 و 1:50000هاي  آنها را بر روي نقشه
  .مدي كلي از جنگلهاي پسته وحشي بدست آينما

 مانند ارتفاع با در نظر گرفتن برخي عوامل اكولوژيكي
ي، شيب و سازندهاي يجغرافيا هاي از سطح دريا و جهت

 و با استفاده از سيستم اطالعات جغرافياييشناسي زمين
)GIS( افزارهايدر محيط نرم Arcview و Ilwis  42تعداد 

پياده كردن قطعات اقدام به  سپس. شد واحد مشخص
 قطعات نمونهكه در داخل  شدمتر  40× 40ابعاد  به نمونه

ج پوشش درختان، نوع مانند تااطالعات مورد نياز 
اي و علفي، عمق و بافت  هاي درختي و درختچه گونه

 شكل(خاك، وضعيت فيزيولوژيكي درختان پسته وحشي 
 برابر و قطرتاج پوشش، وضعيت تنه  وسعتو اندازه تاج، 

بنديهاي  و تيپآوري  جمع) هيدسينه و ارتفاع تنه و بذر

ق براي تعيين مناط. انجام شدمربوطه بر اين اساس 
پروفيل خاك اقدام نموده و  شاخص پراكنش به حفر

در زمانهاي متفاوت  .شد ها به آزمايشگاه ارسالنمونه
تا مورد شد آوري و به آزمايشگاه تحويل نمونه برگ جمع
  . تجزيه قرار گيرد

آنها در  توزينآوري بذر درختان و جمع چنين بههم
عاد شرايط خشك و تر پرداخته و قوه ناميه بررسي و اب

آوري اطالعات و پس از جمع. شدگيري اندازه بذرها
اقدام به ترسيم تيپها  طبقه،بندي پسته وحشي در سه تيپ
در  بدست آمدهنموده و نقشه  1:50000 روي نقشه بر

 هاي جهتشيب، كاربري اراضي، هاي قشهن با GISمحيط 
. شد) Crossing(تلفيق اقليم  شناسي وزمين ،ييجغرافيا

روي هر يك از بر پراكنش هر يك از تيپها  يببدين ترت
مساحت و درصد  نهايت درمد و بدست آ عوامل يادشده

  .هر يك جداگانه محاسبه شد
 

  نتايج
  تيپهاي جنگلي پسته وحشي

طوركلي سه تيپ جنگلي پسته وحشي در استان قابل  هب
هكتار  23208 بيش ازمساحتي كه تفكيك و بررسي بود 

ساحت و م .گيردمي بر دررا از كل جنگلهاي استان 
  .باشد مي 2و شكل  1 شرح جدول بهموقعيت هر يك 

  
 مشخصات تيپهاي پسته وحشي، مساحت و مناطق پراكنش آنها در شمال استان زنجان -1جدول 

 مناطق شاخص پراكنش
مساحت 

 )هكتار(

شماره  نام تيپ
 فارسي التين تيپ

 1 بنه ـ ارس Pistacia- Juniperus 5002 طارم ـ ماهنشان ـ زاچكان ـ پاسار

شهرستان طارم ـ سرداب ـ ايچ ـ 
 خشك رود ـ گيالنكشه ـ زاچكان

3401 Pistacia 2 بنه خالص 

 3 هاي بنه تك پايه Pistacia 14805 مناطقي از ماهنشان و حصار و مشمپا
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  نقشه پراكنش سه تيپ جنگلي پسته وحشي در شمال استان زنجان -2ل شك

  
اي و مرتعي چهتدرخ ،هاي درختيپ و گونهتشريح تي

  شاخص همراه تيپها 
  ارس - تيپ بنه

هكتار را شامل  5002 از بيشاين تيپ مساحتي 
و تاج پوشش بوده و از  شود كه داراي بيشترين تراكم مي

بيشترين مناطق . نيز برخوردار است يزياداي تنوع گونه
از سطح  متر 1600تا  1200پراكنش اين تيپ بين ارتفاع 

تقاطع مناطق رويشي بنه و ارس  دريا بوده و در واقع محل
مراتع  ءاز نظر مرتعي مناطق پراكنش اين تيپ جز. باشدمي
با توجه به وضعيت اسكان  وحساب آمده بند بهميان

اضي حريم ار ءدامداران استان زنجان بيشتر اين مناطق جز
هاي اخير باشند كه در سالبند ميروستاهاي واقع در ميان
خالي  انجام شدهدليل مهاجرتهاي هاكثريت اين روستاها ب

تبع آن از فشار وارده بر  بهاز سكنه يا كم جمعيت شده و 
شواهد و اطالعات  براساس. اين جنگلها كاسته شده است

ترين جنگلها در گذشته بيشترين تراكم و انبوه ،كسب شده
يز ر داشته و جنگلهاي حاضر ندر همين مناطق قرا

و در حال حاضر  دباشجنگلهاي انبوه گذشته ميمانده  باقي

زاد بوده و تعداد درختان موجود در اين تيپ شاخه بيشتر
  .توان مالحظه كردزاد را ميهاي دانهاندكي نيز پايه

  

   بنه خالصتيپ 
هكتار را شامل  3401 بيش ازاين تيپ مساحتي 

كه بيشتر آنها  است شود و داراي درختان نسبتاً كهنسال مي
تر از ينيمناطق در ارتفاع پا بيشترزاد داشته و در مبدأ دانه

بيشترين پراكنش اين تيپ در ارتفاع . قرار دارند 1 تيپ
 و متر از سطح دريا واقع شده 1200تا  800بين 

ي موسوم به يترين نقطه اين تيپ در روستا شاخص
مانده يزاد باقمنشأ دانه با خالص وكه زاچكان واقع است 

داراي آب و هواي  كمدليل ارتفاع هاين مناطق ب. است
باشد و امكان حضور دام در تمام طول سال معتدلي مي
امكان زادآوري جديد از جنگل  در نتيجه ،وجود دارد

هاي صورت گرفته در اين  يگردش در جنگل و شدهسلب 
مختلف در  روشهايبه  كه چند اصله نهالاز غير  بهمناطق 
گونه هيچ ،دسنگها رشد كرده بودنها يا تختهوتهميان ب

  .نشدزادآوري مشاهده 
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  هاي بنهپايهتيپ تك
امكان  كم دليل تراكمهاين مناطق پراكنش كه ب

وجود  يادشدهيك از تيپهاي  بندي آن در هيچ دسته
زيرا اين  ،شد صورت جداگانه در نظر گرفته هب ،نداشت

 ،استيب شده بنه مناطق در واقع جنگلهاي شديداً تخر
ي ياي وسيعي از اين مناطق روند احيادر قسمته ولي

كه  مناطقي ،براي تعيين اين تيپ. شودجنگل مشاهده مي
 ،نددارا بودرا اصله بنه در هكتار  15تا حداكثر  3حداقل 

تيپهاي  ءاصله در هكتار جز 15ده و بيش از نظر قرار دامد
هكتار  14805 اين تيپ با وسعت. بندي شدند دسته 2و  1

و از نظر ارتفاع از سطح دريا  دارا بودهبيشترين سطح را 
اين تيپ از . قرار دارد 2و  1هر دو تيپ  محدودهدر 

 1800 ارتفاع تا و سطح دريا شروعاز متري  800ارتفاع 
زاد داشته درختان موجود منشأ شاخه. شودميمتر مشاهده 

 مشاهدهز زاد ني ي جوان دانهو در برخي مناطق نهالها
آميخته بوده و بيشتر مناطق اين تيپ در  .شوند مي

هاي ديگري همچون ارس، زالزالك، داغداغان و انار  گونه
  .همراه هستندگونه اصلي بنه با ترش 

  
  بررسي پراكنش بنه 

  جغرافيايي بر روي پراكنش هاي جهتتأثير 
 23/32(غربي شمال هاي جهتبيشترين پراكنش در 

 درصد 45/32(غربي و جنوب) هسطح كل منطقدرصد 
 شماليو كمترين پراكنش در جهت  بوده) سطح كل منطقه

طوركلي در  هب ،باشدمي )سطح كل منطقه درصد 05/0(
فرعي  هاي جهتصلي پراكنش كمتر از چهار جهت ا

پراكنش زياد تفاوت  وجود). 3 شكلو  2جدول ( باشد مي
ترين بيشكه  اين ويژه به ،جغرافياييمختلف  هاي جهتدر 

 64بيش از (غربي شمال و جنوب هاي جهتپراكنش در 
ي يتواند در بحثهاي احيامي ،است) كل منطقهسطح  درصد

مورد توجه در منطقه و تهيه طرحهاي احياء و توسعه 
زمينه تحقيقات و بررسيهاي بعدي يا و بيشتري قرار گرفته 

  .باشد
  

  در شمال استان زنجان جغرافيايي هاي جهتمساحت منطقه مورد مطالعه به تفكيك  -2جدول 
درصد مساحت نسبت به كل منطقهمساحت به هكتارجغرافياييهايجهت
 23/32 61/6611 غربيشمال
 05/0 63/10 شمال
 62/16 36/3410 شرقيشمال
 19/0 11/38 غربي
 31/9 30/1909 دشت
 27/0 55/54 شرقي
 45/32 10/6658 غربيجنوب
 0./18 35/36 جنوبي
  71/8 95/1787 شرقيجنوب
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  ها در محل پراكنش تيپهاي گونه پسته وحشي در شمال استان زنجان جغرافيايي دامنه هاي جهتنقشه  -3شكل 

  
  تأثير شيب بر پراكنش

مناطق پراكنش پسته در شيب درصد  27/44حدود 
اشته كه دليل اصلي اين موضوع قرار د درصد 45 بيش از
 از دسترس دام و انساننسبي  يو دور بودن العبورصعب

تجاوزات و تخريب  شدهباشد كه سبب اين مناطق مي در
ي ينواحي صورت گرفته و يا روند احياكمتري در اين 

  ).4 شكلو  3جدول ( نسبتاً خوبي داشته باشند

درصد است  45تا  35كمترين پراكنش پسته در شيب 
بودن اين رسد واقع نظر مي كه دليل اين موضوع نيز به

بند باشد كه در گذشته عرصه در حريم روستاهاي ميان
وسيله چهارپايان  بهكاري اين مناطق شخم و ديم امكان

در حال حاضر بيشتر اين مناطق . وجود داشته است
. صورت اراضي ديم رها شده و تخريب يافته است هب

 50تا  35بين شيبهاي هاي مختلف بنه  گونهمقدار پراكنش 
  .دباشمي صورت يكنواختهب يباًدرصد تقر

  
  منطقه مورد مطالعه در شمال استان زنجان مساحت شيبهاي مختلف -3جدول 

درصد مساحت نسبت به كل منطقهمساحت به هكتاردرصد شيب
5-0 71/1101 30/5 
15-5 52/3643 52/17 
25-15 31/2870 80/13 
35-25 97/3053 69/14 
45-35 61/919 42/4 

45> 60/9205 27/44 
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  نقشه تغييرات شيب منطقه پراكنش پسته وحشي در شمال استان زنجان -4شكل 

  
  شناسي بر روي پراكنشزمين سازندهايتأثير 

كه شود ميمالحظه ، 5 شكلو  4با توجه به جدول 
بر ) درصد 94/45(تقريباً نيمي از پراكنش پسته وحشي 

هاي آتشفشاني و شناسي شامل سنگزمين سازندهايروي 

 )Tuff-Shales-Sandston,Volcanic rock(شيل و شنزار 
شناسي پراكنش نيز بر روي تشكيالت زمين و كمترين
 (Dolomite - Shale (Soltanieh FM))شيل  -دولوميت 
  .قرار دارد

 

  
  شناسي منطقه مورد مطالعه پسته وحشي در شمال استان زنجاننقشه زمين -5شكل 
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  در شمال استان زنجان شناسي منطقه مورد مطالعهزمينسازندهاي ات مشخص -4جدول 
درصد مساحت نسبت به كل منطقه)هكتار( مساحت شناسيزمينسازندهاي

 90/0 96/208 )سازند سلطانيه(شيل –دولوميت
 69/5 38/1321 ميكاشيست - كوارتزيت  –فيليت –گنايس

 52/2 78/583)سازند كهر و بايندور(ريوليت–فتو–ميكاشيست –فيليت  –شيل  –اسليت سبز
 67/2 95/619 )سازند قرمز پاييني(توف مارني  –مارن آهكي

 11/2 80/489 يي از سنگهاي آتشفشانيها هآهك اوربيتولين همراه با ميان الي
 82/0 02/190 آندزيت -ديوريت  –پروفيريت

 71/11 34/2717 )پايينيسازند قرمز(توف –سنگ  ماسه –كنگلومراي قرمز 
 07/1 39/247 )سازند اللون(شيل  –قرمز سنگماسه
 52/9 24/2209 مارن و سازند قرمز بااليي –قرمز سنگماسه

 23/9 04/2142 كنگلومرا- سنگ ماسه -مارن ماسه دار
 48/1 89/342 )سازند درود و روته(بوكسيت–آهك  – سنگ ماسه –شيل قرمز

 96/1 22/455 )سازند شمشك(و شيل سنگماسه
 39/4 35/1018 آبرفتهاي عهد حاضر–لغزش  –مخروط افكنه –تراس
 94/45 07/10662 )سازند كرج(سنگهاي آتشفشاني – سنگ ماسه –شيل –توف

  
  پراكنش پسته وحشي با توجه به قابليت اراضي

نش پسته وحشي و تطبيق آن با با بررسي پراك
توسط مركز تهيه شده (يت اراضي استان هاي قابل نقشه

كه بيشترين پراكنش  شدمالحظه  )زنجان تحقيقات استان
در  ).درصد 84بيش از ( است 2-4و  1-1 بر روي اراضي

واقع مناسبترين اراضي براي پراكنش پسته وحشي در اين 

هاي مناطق كوههاي بسيار مرتفع و تپه دو ناحيه يعني
ه عمده پراكنش طبيعي پسته شديداً فرسايش يافته است ك

عنوان  هد بنتوان اين نواحي مياست كه در اين نواحي 
 .ي اين گونه مورد توجه قرار گيردياحيا توانمنديهاي

فالتها و تراسهاي فوقاني با پستي و  بهكمترين پراكنش نيز 
  ).6و شكل  5جدول ( اختصاص دارد) 3-3(بلندي زياد 

  

  رد مطالعه در شمال استان زنجانمنطقه مو قابليت اراضي -5 جدول
درصد مساحت نسبت به كل منطقه مساحت به هكتار اراضي كد  قابليت اراضي

 كوههاي بسيار مرتفع 1 -1 00/10567 82/45

 كوههاي نسبتاً مرتفع 1 -2 79/998 33/4

 كوههاي شديداً فرسايش يافته 1 -4 46/1419 16/6

 عمرتفنسبتاً هاي  تپه 2 -1 31/444 93/1

 هاي شديداً فرسايش يافته تپه 2 -4 61/8934 74/38

فالتها و تراسهاي فوقاني با پستي و بلندي متوسط 3 -1 85/676 94/2
 فالتها و تراسهاي فوقاني با پستي و بلندي زياد 3 -3 43/19 08/0
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  نقشه قابليت اراضي منطقه مورد مطالعه در شمال استان زنجان -6 شكل
  

  بر پراكنش پسته وحشي تأثير اقليم 
اقليم  به در بررسي پراكنش پسته وحشي با توجه

بيشترين پراكنش اين گونه در اقليم د كه شومالحظه مي
و پس از آن در اقليم ) درصد 74/61(خشك سرد  نيمه
كه بيشتر نقاط  با توجه به اين. استفراسرد خشك  نيمه

پسته  ،باشدخشك سرد ميداراي اقليم نيمه استان زنجان

. ستمناطق استان را دارا بيشترقابليت گسترش در  وحشي
 ،شيب ،ديگر يعني جهت جغرافيايي عواملتوجه به  با

خاك و انطباق آنها بر  ،شناسي نوع تشكيالت زمين ،ارتفاع
توان مناطقي كه ها در كل استان مينقشه اينهم و تلفيق 

داشته را پراكنش پسته وحشي  بيشترين امكان رويش و
  ).7شكل و  6جدول ( يافت ،باشند

  
  در استان زنجان بندي دومارتن گسترش يافتهرده براساسمنطقه مورد مطالعه  اقليمهاي -6 جدول

درصد مساحت نسبت به كل منطقهمساحت به هكتاراقليم
 00خشك بياباني معتدل
 00خيلي مرطوب فراسرد

 00مرطوب فراسرد
 00مرطوب سردنيمه
 00مرطوب فراسردنيمه

 88/37764/1مرطوب سرد
 21/70205/3اي فراسردمديترانه
 13/86877/3اي سردمديترانه

 36/87479/3خشك بياباني سرد
 41/595585/25خشك فراسردنيمه
 65/1422674/61خشك سردنيمه
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  جاننقشه اقليم منطقه مورد مطالعه پسته وحشي در شمال استان زن -7شكل 

  
  ها درختان در تيپ خصوصيات كمي

  سينه برابر قطر
عمدتاً داراي منشأ  بنه خالصكه تيپ  با توجه به اين

هاي جوان  نهال و پايه ،بوده مسنزاد و درختان نسبتاً دانه
داراي ميانگين  بنابراين ،اندك و زادآوري بسيار كمي دارد

 ابربر تك درختان با قطر و بوده زياديسينه  برابر قطر
 ترين قطريشب .شودنيز در اين تيپ مالحظه ميزياد سينه 
 متر سانتي 45 گيري شده در اين تيپسينه اندازه برابر

قرار متر  سانتي 20 تا 15درختان بين  بيشترولي قطر  ،است
  .دارد

زاد و جوان بودن دليل شاخه ههاي بنه نيز بپايهتك تيپ
هاي پايهكت هر چند است،سينه كمي  برابر داراي قطر

نيز در اين  متر سانتي 30تا  20سينه  برابر معدودي با قطر
كمترين ميانگين  وجود اينولي با  ،شودگروه مالحظه مي

  ).7جدول ( ستسينه را دارا برابر قطر

  

  
  تيپهاي مختلف پسته وحشي استان زنجانميانگين قطر برابر سينه درختان در  -7جدول 

  ميانگين قطر برابر سينه
 نوع تيپ )مترسانتي(

هاساير گونه ارس  بنه

8 12 10  ارس -بنه

9 0 21  بنه خالص

 هاي بنهپايهتك 7 9 6
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  تراكم
با  1شود بيشترين تراكم در تيپ كه مالحظه مي چنان

 24با  3كمترين تراكم مربوط به تيپ  ،اصله 4/62تعداد 
. اصله در هكتار است 49 ،2اصله و تراكم در تيپ 

اصله در هكتار  32 با 2تيپ  مربوط به تراكم بنهبيشترين 
  ).8جدول (است 

 
ها در تيپهاي مختلف پسته تراكم درختان و درختچه -8جدول 

  وحشي استان زنجان
 )تعداد در هكتار( تراكم

 نوع تيپ
مجموع هاساير گونه  بنه ارس

4/62 21 4/16  ارس  -بنه 25

 بنه خالص  32 1 16 49

هاي بنه پايهتك 9 3 12 24
  

  تاج پوشش
پس از آن  ،بيشتريندرصد  3/12ارس با  - تيپ بنه

 هاي بنهپايهتكو  متوسط درصد 69/10با  بنه خالصتيپ 
. هستندتاج پوشش را دارا درصد كمترين درصد  43/2 با

اين جنگلها داراي  بيشتر شودگونه كه مالحظه ميهمان
  ).9جدول ( كم هستندتاج پوشش 

 
ها در تيپهاي مختلف پسته  درصد تاج پوشش گونه -9جدول 

  وحشي استان زنجان

 نوع تيپ
 درصد تاج پوشش

 جمع هاساير گونه ارس بنه

 3/12 2/4 3 1/5 بنه ـ ارس 

 69/10 5/3 09/0 1/7 بنه خالص

 43/2 3/1 23/0 9/0 هاي بنهپايهتك

 
 ارتفاع كل درخت

ترين ارتفاع در تيپ بلند ،شودگونه كه مالحظه ميهمان
و  زياددهنده سن كه نشان است متر 5/4با  خالصبنه 

كمترين ارتفاع در تيپ  و گونه است اين يشرايط رويش
  ).10جدول (متر است  3/3با  هاي بنهپايهتك

  
ها در تيپهاي  ميانگين ارتفاع درختان و درختچه -10جدول 

  مختلف پسته وحشي استان زنجان
 )متر(ختان ميانگين ارتفاع در

 نوع تيپ
 بنه ارس ساير درختان

 ارس -بنه 6/3 9/3 2/3

 بنه خالص 5/4 4/3 8/2

 هاي بنهپايهتك 3/3 5/3 3

  
  ارتفاع تنه

يعني بنه خالص  2بيشترين طول تنه مربوط به تيپ 
زاد بودن و دليل ماهيت دانهاست كه در اين تيپ به

ها داراي تنه  ايهپ بيشترهمچنين عمر نسبتاً زياد درختان، 
واحد و مشخص بوده و متوسط ارتفاع تنه در اين تيپ 

درختان  بيشترهاي بنه پايهاما در تيپ تك .متر است 9/1
زادهاي ارس تنه مشخصي  ويژه شاخه پاجوش بوده و به

نيز گونه ارس داراي ميانگين تنه درختي  1در تيپ  .ندارند
  ).11جدول (متر است  9/0كم و برابر با 

  
ها در تيپهاي  ارتفاع متوسط تنه درختان و درختچه -11 جدول

  مختلف پسته وحشي استان زنجان
 )متر(ميانگين ارتفاع تنه 

 نوع تيپ
 بنه ارس هاساير گونه

2/1 9/0 6/1  ارس  -بنه

5/1 2/1 9/1  بنه خالص 

3/1 1 4/1  هاي بنهپايهتك

  
  ارتفاع تاج

ين بوده الص بيشترارتفاع تاج در تيپ بنه خميانگين 
 4/1هاي درختي با اما در همين تيپ ساير گونه ،)متر 8/2(

باشند كه اين امر ، داراي كمترين مقدار ميمتر ارتفاع تاج
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هاي اين تيپ يا جوان بودن ماهيت گونه ناشي ازتواند مي
  ).12جدول (هاي ديگر موجود در اين تيپ باشد گونه

  
ها در تيپهاي رختان و درختچهميانگين ارتفاع تاج د -12جدول 

  مختلف پسته وحشي استان زنجان
 )متر(ميانگين ارتفاع تاج 

 نوع تيپ
 بنه ارس هاساير گونه

 ارس -بنه 2 1/2 2

4/1 4/2 8/2  بنه خالص

7/2 5/2 9/1  هاي بنهپايهتك

  
  بحث

دهد كه گونه از اين تحقيق نشان مي نتايج بدست آمده
در منطقه انتشار خود  زياديژيك بنه داراي نرمش اكولو

، ليمهاباشد و در انواع اق در شمال استان زنجان مي
- اي زمينجغرافيايي، شيبها، خاكها، سازنده هاي هتج

  . پراكنده است ارتفاعها و شناسي
در در استان زنجان نيز بيشترين پراكنش اين گونه 

واقع شده  سردفرا خشك خشك سرد و نيمه نيمه هايليماق
يدي بر نتايج بدست آمده از ئكه اين موضوع تأاست 

و  صابرو نگهدار ) 1374(فتاحي . پژوهشهاي قبلي است
 ليمهاياق دارند كه درختان بنه اظهار مي) 1380( فتاحي

مرطوب و  اي، نيمه خشك، مديترانهمهمختلف خشك، ني
تحمل  گرمسيري رات محدود مرطوب نيمهصور به
ه نتايج بدست آمده از اين همچنين با توجه ب. نمايند مي

 - تيپ بنه  :بندي سه تيپ عمده شاملاز نظر تيپ ،تحقيق
ه خالص هكتار و تيپ بن 5002ارس، مساحتي را حدود 

 14805هاي بنه حدود پايههكتار و تيپ تك 3401حدود 
ند كه بيشترين سطح را تيپ گير مي هكتار را در بر

وع نمايانگر اين موض .هاي بنه تشكيل داده است پايه تك
رغم بهباشد كه  جنگلهاي تخريب يافته اين گونه مي

 دليل سازگاري هاي همراه، بهنابودي تقريبي ديگر گونه

هايي در اين پايهصورت تك تكثير نسبتاً مناسب به و زياد
  . ندا مانده مناطق باقي

از اين تحقيق، از نظر  بدست آمده مطابق نتايج
پراكنش اين گونه در  بيشترين جغرافيايي هاي جهت
و ) درصد 65حدود (غربي غربي و جنوبشمال هايتجه

درصد سطح كل  5كمترين پراكنش در جهت شمالي با 
  تنوع جهترسد كه  نظر مي هب اما. باشد منطقه مي

 .دثير نباشأتجغرافيايي در تشكيل تيپهاي مختلف بنه بي
كه در به اين نكته اشاره دارند ) 1380(طهماسبي و فتاحي 

 تترين سطح گسترش پسته وحشي در جهاستان ايالم بيش
تقرار بنه گزارش درباره اس) 1374(فتاحي . جنوبي است

ت جنوبي داده است كه بنه نورپسند بوده، بنابراين در جه
از نتايج  رخيدر ب. شمالي گسترش داردجهت بيشتر از 

بدست آمده از اجراي اين طرح پژوهشي در استانهاي 
متنوعي كه در منطقه  جغرافيايي هايجهت ،يزد ندمان ديگر

مختلف بنه در تشكيل تيپهاي  اندمورد مطالعه وجود داشته
 ،قيچ در اراضي مسطح بنه با ،عنوان مثال به. نبودند تأثيربي
جنوبي و  هايجهتس در بادام، پرند و تنگرهاي گونهبا 

شمالي و غربي مشاهده  هايجهتبا كيكم در و شرقي 
ج اين همچنين مطابق نتاي). 1384راد و فتاحي (شود  مي

شناسي بر روي تحقيق از نظر تأثير سازندهاي زمين
هاي  بيشترين پراكنش پسته وحشي بر روي سازند ،پراكنش
 و اسي از جنس سنگهاي آتشفشاني، شيلشنزمين
شده كه اين موضوع با نتايج پژوهشهاي   سنگ واقع ماسه

. ر استانها همخواني داردمشابه انجام شده در ساي
مناطق پراكنش گونه پسته ) 1384( و فتاحي پور زاهدي

-مركزي را از نظر جنس سنگهاي زمينوحشي در استان 
و  سنگ ماسهشناسي شامل آهك همراه با كنگلومرا، 

سنگ، شيت و مرمر  گرانيت، آهك و دولوميت، شيل، ماسه
نش پسته عمده مناطق پراك) 1384(راد و فتاحي . دانند مي

وحشي در منطقه هرات و مروست استان يزد را بر روي 
ترين سازند اين ناحيه يعني آهكهاي مرمر شده قديمي

پالئوزوئيك و سازندهاي ژوراسيك شامل شيل و ماسه، 
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هاي  كالك، شيل و آهكهاي خاكستري و همچنين سازند
انهاي سنگ كه جري آهك رسي و ماسه: كرتاسه شامل

بر اظهار آنها،  بنا. دانند مي ،است شدهريق آذرين در آنها تز
 شود،طرف ارتفاعات حركت ههر چه از طرف دشت ب
جاي خود را به شيست،  هاتراسهاي آهكي و آبرفت

دهند كه در  دولوميت، مرمر و همچنين سنگهاي آهكي مي
  . ثيري مستقيم دارندأهاي چوبي ت پراكنش ساير گونه

يج بدست آمده، از نظر قابليت اراضي، براساس نتا
 1-1بر روي اراضي ) درصد 84بيش از ( بيشترين پراكنش

هاي شديداً فرسايش  تپه( 2-4و ) كوههاي بسيار مرتفع(
در واقع، مناسبترين اراضي براي  .واقع شده است) يافته

مناطق كوههاي  پراكنش پسته وحشي اين دو ناحيه، يعني
  .ستهاي شديداً فرسايش يافته ابسيار مرتفع و تپه

كه خاك  دارنداظهار مي) 1384(پور و فتاحي زاهدي
در استان هاي پسته وحشي مناطق مختلف پراكنش گونه
عمق سنگالخي با بافت متوسط مركزي از نوع خاكهاي كم

ريزه و مواد آهكي و طور عمده بر روي سنگهتا ريز و ب
واحدهاي تشكيل شده از مارنهاي گچي و نمكي بر روي 

از . دنباش مي) هاي نسبتا مرتفع تپه( 2-1اراضي 
هاي عمومي اين واحدها وجود تشكيالت آهكي  مشخصه

سنگي و سنگالخي تا خاكهاي رسي  انواع است كه از
برزگر قاضي و عبدي قاضي جهاني . باشد مي منتوع

تحت گونه پسته  بر مشخصه فقير بودن خاك) 1380(
) 1380(صابر و فتاحي نگهدار. اندوحشي اشاره نموده

عميق نه اكثراً در خاكهاي عميق و نيمهب كه دارند ظهار ميا
الي هكه در الب هر چند ،شود ميبا بافت سبك مشاهده 

نوند و فتاحي بيرا .ها نيز بنه رويش داردسنگها و صخره
بنه محيط بازي را  اند كه درختاظهار نموده) 1380(
اظهار ) 1380(راد و فتاحي . كندخوبي تحمل مي به
اند كه عمده مناطق پراكنش پسته وحشي در استان  مودهن

   .يزد در اراضي سنگي و سنگالخي است
بندي  ثير شيب بر پراكنش، با توجه به تقسيمأاز نظر ت

كه بيشترين  شدمالحظه  طبقهشيب به شش  هايهدرج

درصد  45از يش اين گونه بر روي شيبهاي بپراكنش 
ي اين موضوع دليل اصل .)درصد 44حدود (قراردارد 

دام و انسان در اين از دسترس  ي نسبيالعبور و دورصعب
ريب كمتري در تجاوزات و تخ هشدكه سبب  استمناطق 

تا  35كمترين پراكنش بنه در شيب . انجام شود اين نواحي
يكي از داليل اين كه رسد ينظر م بهدرصد است و  45

بند موضوع واقع بودن اين عرصه در حريم روستاهاي ميان
كاري اين مناطق اشد كه در گذشته امكان شخم و ديمب
در حال حاضر  ليوسيله چهارپايان وجود داشته است و هب

صورت اراضي ديم رها شده و تخريب هبيشتر اين مناطق ب
  . يافته است

هاي تيز و كوهستاني با قلهمناطق  بيشترپراكنش بنه در 
تر و شيب ماليما طور محدود در دشتها ب هها و بمدور، تپه

حتي مناطق  هاي تند وهاي نامنظم با شيبيا بر روي دامنه
، و فتاحي راد(خورد  چشم مي سنگي و سنگالخي به

بدست آمده از بررسي  همچنين مطابق نتايج ).1384
هاي مختلف پسته وحشي در استان مركزي، پراكنش گونه

ي مختلف اين گونه در مناطق بيشترين پراكنش تيپها
ولي  ،، با نتايج بررسي حاضر همخواني داردمختلف

پستي و  كمترين پراكنش در فالتها و تراسهاي فوقاني با
  ).1384فتاحي،  و پور زاهدي(بلندي زياد واقع شده است 

طوركلي در استان زنجان پس از گونه ارس، بيشترين  هب
خود اختصاص داده و در  بهپراكنش را گونه پسته وحشي 

اين گونه با وجود . گسترش داردي وسيع عرصه نسبتاً
مناطق  مهري شديد بشر توانسته است در بسياري از بي

حفظ نموده و داراي خود را همچنان پابرجا و استوار 
با توجه به سازگاري بسيار . وري مناسب باشدقدرت زادآ

خوب اين گونه با شرايط اكولوژيك، امكان بالقوه 
ان وجود دارد وسيعي از استان زنج گسترش آن در سطح

كاري براي توان در تهيه طرحهاي مختلف جنگل مي كه
مقاوم و   عنوان گونه منابع جنگلي به استان يا مديريت

با توجه به مطالعات . سازگار با محيط مورد توجه قرار داد
توان  و آمارهاي برداشت شده و تجزيه و تحليل آنها مي
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را مناسبترين شرايط و مناطق گسترش اين جنگلها 
بودن گونه بنه  جوانتوان به  همچنين مي. شناسايي نمود

در اكثريت مناطقي كه در گذشته دچار تخريب گسترده 
ميانگين قطر برابر سينه تيپ . اند اشاره كرد بوده
 21متر و تيپ بنه خالص  سانتي 7هاي بنه  پايه تك

هاي بنه در اين  پايه تيپ تك. باشد مي) 7جدول (متر  سانتي
توان اميدوار بود  وان و در حال احياء بوده و ميمناطق ج

كه در صورت توجه بيشتر سازمانهاي حفاظت محيط 
زيست و جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور در امر 
حفاظت و حمايت از جنگلهاي كشور، امكان احياء و 

آوري  زادبه با توجه  .گسترش اين جنگلها فراهم آيد
و همچنين بردباري و اين گونه درختي  مناسب طبيعي و

را هايي  توان برنامه مي ،اين درخت زيادتحمل اكولوژيكي 
طراحي و  ارزشاحياء و گسترش اين گونه بسيار بابراي 

به نتايج حاصل از بررسي با توجه . آورددر به مرحله اجرا
گذار در پراكنش و گسترش پسته ثيرأهاي تو پديده عوامل
ن گسترش اين گونه كاتوان نتيجه گرفت كه اممي وحشي

 2-4 طبقه و )كوههاي بسيار مرتفع( 1-1 طبقهدر اراضي 
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Abstract 
 
   In order to study the effective factors influencing distribution of wild pistachio species in Zanjan 
province, the first step was to inquire and review all the related documents and information. The next step 
was to make excursion in the natural habitat of the species located in the study area. Finally, the 
distribution of the species was overlayed on topographic maps. The total area of this species estimated to 
be 23208 ha. Considering the main factors including: elevation, aspect and geological formation; working 
units were specified and 40x40 m sampling plots were located on the units to determine different forest 
types. Three forest types were distinguished, including: pistachio-juniperus (5002 ha), pure pistachia 
(3401 ha) and degradaded open pistachio (14805 ha). The last one was the vastest forest type which 
demonstrates the degradaded extent of this forest type. Most of trees at the forest types were coppice and 
only few seed originated seedlings were found. The highest distribution (44%) was found on 45 percent 
and higher slops. About 65 percent of the forests located on northwest and southwest aspects. The lowest 
distribution was found on the main aspects (north, south, west and east). Approximatly, the most 
distribution was found in cold semi-arid climate (61.74%) and the lowest distribution (0.16%) was seen in 
the cold-humid climate. Most of the forests were located on volcanic, shaill and sandstone geological 
formations (45.94%). 
 
Key words: climate, elevation, aspect, slope, geology, forest type. 

  
 


