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  چكيده

  قابل  سطح  نقاط كشور ايران  دورتريندر   كه  است  با ارزشي  هاي گونه  از جمله  وحشي  پسته

(سقز)   از نظر توليد صمغ  لحاظ اقتصادي  به  گونه  اين . است  داده  اختصاص خود  را به  توجهي

  آن  و برگ  ، شاخ در تغذيه  ، توليد ميوه و بهداشتي  مواد دارويي  انواع در توليد  از آن  و استفاده

  لطيف، ت از فرسايش  و جلوگيري  خاك  در حفاظت  آن  نقش لحاظ  به  و چه  دام  در توليد علوفه

  طور مقاومت  و همين  وحش  حيات  و مأواي  مأمن ، زيرزميني  آبهاي  ، تأمين منطقه  و هواي  آب

در   خاصي  و اهميت  از ارزش  اقليمي  نامناسب و ساير شرايط  خشكي  در تحمل  آن  بسيار باالي

و   رويشگاهي  صاتو مشخ  گونه  اين  دقيق  و بررسي  شناسايي  . بنابراين كشور برخوردار است

از   توسعه  هاي  برنامه  اجراي  كشور جهت  مختلف  در مناطق  آن  پراكنش  سطح  دقيق  تعيين

 معادل  با سطحي  رويشي  منطقه 16تعداد   تحقيق  اين  بر اساس . برخوردار است  خاص  ضرورتي

باشد  مي P. atlantica و P.khinjuk  دو گونه  مربوط به  گون  پلي 19  در قالب هكتار 2/2216

  اقليمي  و ساير خصوصيات  جغرافيايي  تهايو جه  شيب  نقشه  تهيه  به  و نسبت  گرديده  مشخص

ارتفاع تنه  ،ها شامل ارتفاع درختان توده  يو كيف  كمي اتيبررسي خصوص  .است  دهش  آنها اقدام

سالمت  ،ا شاخه زاد)يدانه زاد نوع زادآوري ( ،قطر بزرگ و كوچك تاج ،نهيقطر برابر س ،و تاج

                                                 
  .منابع طبيعي استان مركزي كشاورزي و تحقيقاتمركز اعضاء هيأت علمي  -1

 Frahani 39 @ yahoo.comپست الكترونيكي: 

 مراتع. و جنگلهاتحقيقات  مؤسسهعلمي  أتعضو هي -2

  كارشناس پژوهشي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان مركزي.  -3

سه تحقيقات جنگلها و مراتع استخراج مصوب مؤس 79- 0310119000-01اين مقاله از طرح تحقيقاتي شماره  *

   شده است.

  11/12/83تاريخ پذيرش:              9/4/83تاريخ دريافت: 
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هاي  مؤلفهر يو سا ت بذرهايفيك ،هيزان بذر هر پايم ،ك نر و مادهيها به تفك هيتعداد پا ،تنه و تاج

2قطعه نمونه انتخابي نجپدر  ديگر

 m 1600 هايي هدف  نيزاز جملهم يبا در نظر گرفتن نوع اقل  

 براساس نتايج حاصل از اين تحقيق، . است  قرار گرفته  مورد بررسي  تحقيق  در اين  كه  بوده

  در شهرستان  واقع  نظر كرده  دريا (كوه  متر از سطح 1080از  ها گونه  اين  گسترش  محدوده

. حداكثر امتداد دارد)  دليجان  در شهرستان  هند واقع  سياه  دريا (كوه  متر از سطح 2400) تا  ساوه

  تفرش  در شهرستان  سقز واقع  كوه  مناطق  به  كه  در هكتار بوده  اصله 70- 100  بين  ها پايه  تراكم

شازند   در شهرستان  خنداب  در بخش  لجور واقع  كوه  پايين  هكتار و قسمتهاي 4/16  با مساحت

  گون  پلي 10تنها تعداد   شده  مشخص  گون  واحد يا پلي 19  دارد. در بين  هكتار تعلق 7/24با 

در هكتار   درخت 15-100 راكمت  هكتار در طبقه 1872برابر   با وسعتي  ييافيارغج  منطقه 7در 

 يا 2-5، 1-2 بين  هاي در محدوده  درختان  ديگر، تراكم  گون  پلي 9  يعني  مناطق  و بقيه  بوده

  گون پلي 10  شامل  كه  عمده  منطقه 7  نمياهكتار قرار دارند. در  5يا  1 ه با وسعتياپ 5 - 10 

هكتار يا  9/721ر براب  كه  بوده  شرقي  يي شمالجغرافيا  جهت  به  متعلق  سطح  بيشترين، باشد مي

با   غربي  شمال  جهت %24هكتار برابر  84/430  با وسعت  غربي جنوب  جهت باشد. مي% 40

 شرق  جنوب %،1 هكتار برابر 9/12با   جنوب  جهت %،16برابر  هكتار 25/284برابر   وسعت

هكتار و  88/8طور جهت شرقي با وسعت  هكتار و همين 36/14، غرب با وسعتي برابر 16% 

  رحداكث .است  داده  خود اختصاص  به % را.1 و معادل هكتار 12 وسعتي برابر مناطق مسطح

 32/647برابر   سطحي  كه  است  دهيمشاهده گرد درجه 0- 10  شيبپسته وحشي در  پراكنش

  معادل  با سطحي  درجه10 -20  شيب  ات. طبق است  داده  خود اختصاص  % را به37  معادل هكتار

 برابر  درجه 30-45%، 16هكتار يا  82/280برابر   درجه 20-30%، 28هكتار يا  41/486

  نهايت شيب در % و6هكتار يا  09/111برابر   درجه 45-60  %، شيب11برابر  هكتار 41/195 

  قرار دارند.  بعدي  هاي در رده  ترتيب  % به2يا  هكتار 92/27 برابر  درجه 60- 80

  

ي، سيستم اطالعات فنولوژ ك)،خينجو، (بنه  وحشي  ستهاكولوژي، پ ي:كليدي ها واژه

  .مركزي  ستانجغرافيايي، ا
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   مقدمه

به دليل ارزش و اهميت جنگل و منابع طبيعي در توسعه كشور و نقش درختان و 

سازي محيط و با توجه به روند رو به تزايد   رگونجنگلها در امر جلوگيري و يا دگ

تخريب سطح جنگلهاي پر بركت كشور و شكنندگي اكوسيستمهاي جنگلي كشور به 

ويژه جنگلهاي منطقه زاگرس و زاگرس مياني و رويشگاههاي پسته وحشي كه سطحي 

هكتار را به خود اختصاص داده است، شناخت دقيق و عوامل مؤثر  2400000حدود 

انتشار آن و بررسي دقيق كميت و كيفيت رويشگاههاي آن نيازمند تحقيق و پژوهش در 

  باشد. همه جانبه مي

  گياهان  باشد. اين مي Anacardiacea  خانواده  به  متعلق Pistacia پسته  درخت  جنس

  آذين ، گل كننده  و خزان  اي هنو شا  مركب  با برگهاي  اي درختچه ندرت به و  درختي

  داراي  جنس  باشد. اين مي  جنسي ود ، گلها شفت  از نوع  آن  مانند و ميوه  خوشه

  و   (P.vera) يخوراك  پسته -1  :شامل  آن  گونه 3  كه  است  متعددي  هاي گونه

2- (P.khinjuk) 3- ش)يا چاتالنقو  (بنه  وحشي  پسته (P.atlantica) با دو زير گونه 

 kurdica و mutica فرم )ب و ج – 1374(فتاحي،  است  گرديده  اشاره  در ايران .  

  سرماي  به  مقاوم متر و 3-10  با ارتفاع  درختاني  صورت  به  جنس  اين  رويشي

 از  و خشكي  آبي  كم  به  باشد مقاومت راد ميگسانتي  + درجه40  گرماي  و تحمل  -30 

و بلوط و   كوهي  با بادام  همراه  نباشد و در اكثر نقاط ايرا مي  گياه  اين  ديگر خصوصيات

  اين  بودن  . چند منظوره)1379طهماسبي، ( دارد  منفرد پراكنش  صورته ب ندرته ب

و   خشك  مناطق  كردنمشجر  ،سوخت  عنوان  به  آن  از چوب  استفاده: يلدال  به  درختان

 ،وحش  حيات  هگاهپناو   خاك  از فرسايش  و جلوگيري  آب  منابع  مينأت و  خشك  نيمه

   انسان  در تغذيه  آن  از ميوه  استفاده ، دام  در تغذيه  آن   هاي شاخه زا  استفاده

  و دارويي  ، صنعتي بهداشتي  هاي در توليد سقز و ساير فرآورده  آن  از صمغ  استفاده و

  . است داده  خود اختصاص  را به  فرديه منحصر ب  و اهميت  ارزش
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، ي آن در كشوررويشگاهها   روند تخريب  ش جنس پسته وحشي وبه ارز توجه با

- 1370   دهه  كشور را در طي  طبيعي  منابع  و پژوهشگران  نامحقق  از پيش  بيش  توجه

  پسته  در خصوص موجود  پراكنده  هايگزارش  داد. مجموعه  خود اختصاص  به 1380

و ساير شرايط   خشكي  به  مقاومو   با ارزش  گياه  اين  كه  از آنست  حاكي  وحشي

كشور   هكتار از سطح  ميليون 4/2 كه  آن  بسيار گسترده  و رويشگاههاي  محيطي  نامناسب

 ، تغيير كاربري سوزي  آتش ، دام  چراي  از جمله  مختلف  داليله ب  ،است را پوشانيده

  (صمغ  از شيره  ادرستن  برداري ، بهره زراعي  زمينهاي  به آن  و تبديل  هاي جنگلي عرصه

و   ، مورد تخريب انساني  با ساير فعاليتهاي  متعدد، همراه  و محيطي  ژنتيكي  )، عوامل آن

  شدن  قطعه  خرد و قطعه  از موارد نيز به  بسياري و در  است  تجاوز قرار گرفته

  موعهمج  كه  است  ديگري  عامل خود  كه  منجر گرديده )Insularizationرويشگاهها (

(طهماسبي،  كند زيستگاهها را تهديد مي  گونه در اين  ساكن  و جانوري  گياهي  حيات

و مستندات بسيار زيادي در خصوص پسته  هامنابع، گزارش .)1380پور،  زاهدي و 1379

وحشي در طي دو يا سه دهه گذشته ارائه گرديده كه اكثر آنها مربوط به كشور ايران 

گستره وسيع جنگلهاي زاگرس و تيپهاي  هاطالعه در اين گزارشباشد. مناطق مورد م مي

هاي مورد بررسي در اين  باشد. مؤلفه جنگلي اين مناطق به ويژه جنگلهاي بنه مي

مطالعات داراي محدوده بسيار وسيع شامل مطالعات اكولوژيكي و تيپ بندي جنگلهاي 

هاي همراه، مشخصات  هزاگرس، مطالعات فنولوژيكي، معرفي آفات و امراض، بذر، گون

و  هخصوص در منطقه كرمانشابه كمي و كيفي رويشگاهها و تجديد حيات و زادآوري 

، )1373ثابتي،(  بنه  جنگلهاي  در خصوص  اي بسيار ارزنده  مطالعات  گرچه باشد. ايالم مي

  اصول ،)1378فتاحي، ( بندي طبقه  ،ب)-1374فتاحي، ( و شرايط رويشگاهي  اكولوژي

و   اقتصادي  ، ارزشالف)-1374فتاحي، و  1374عبداله پور، (  برداري بهره  هايو روش

سجادي و ميرداوودي، (و بيماريها   ، آفات)1374، طهماسبيزاده و  (حسين  آن  اجتماعي

  وحشي  پسته  هاي گونه نيز و )1374نظري و همكاران، ، 1374محمدي، و  1375
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نظر  هبولي  ، گرديده  در كشور انجام ج)-1374فتاحي، و  1374برخورداري و فتاحي، (

از   منفك  صورت هو ب  پراكنده نسبتاً  صورت هب  شده  انجام  اكثر مطالعاتكه رسد  مي

در   كه  از تحقيقات  اي در زنجيره  گرديده  انجام  كه  آنچه  و در حقيقت  يكديگر بوده

 و  حفظ و حراست  صوصموجود در خ  اجرايي  و مشكالت  مسائل  حل  به نهايت

  بررسي  ملي  طرح  و تدوين  با تعريف . است  از آن منجر گردد قرار نداشته  برداري بهره

 كيفيت،  گونه  پراكنش  سطح  ،شامل  وحشي  پسته  هاي گونه  ثر بر پراكنشؤم  عوامل

رشد و   ثر در چگونگيؤم  عوامل  مهمترين  موجود و همچنين  هاي گونه  نوع ،رويشگاهها 

  نيز به  مركزي  استان خواهند شد.  داده  پاسخ  آن  رويشگاههاي  و كيفي  كمي شرايط

 سطح  دقيق  تعيين  را با هدف  طرح  اين 1379  كشور از سال  ساير استانهاي  موازات

ها را آغاز  انتشار گونه  از مناطق   نقشه ميترس و  ثر بر پراكنشؤم  عوامل  و بررسي  پراكنش 

  از فعاليتهاي  بسياري  شروع  تنها نقطه طرح  اين  انجام  كه  آنجايي از .ه استمودن

موجود، اميد   ها و نواقص  كاستي  به  اعتراف  ، ضمن است  زمينه  ديگر در اين  پژوهشي

و   ريزان برنامه و  مديران  بتواند راهگشاي  پژوهش  اين  از انجام  حاصل  نتايج كه  است

 .و كشور قرار گيرد  استان  و محيط زيست  طبيعي  منابع  رانگي  تصميم

  

  مواد و روشها

  منطقه مورد مطالعه

 58و   درجه 48  جغرافيايي  هكتار در موقعيت 2949172بر  بالغ  با وسعتي  مركزي  استان

 34و   درجه 35تا   دقيقه 23و   درجه 33و   شرقي  طول  دقيقه 5و   درجه 51 تا  دقيقه

  شهرستانها و نواحي .)1379، نام بي ؛1375 ،عقيلي نسب( قرار دارد  شمالي  عرض  هدقيق

  ، نوبران مامونيه ، ساوه - شرقي  در جنوب  و نراق  ، دليجان محالت  :شامل  استان  اين  عمده

 - و غرب  غرب  در شمال  ، خنداب ، كميجان وفس  -غربي  و شمال  در شمال  و خرقان
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  تفرش  شهرها و نواحي  و همچنين  در جنوب  خمين - غربي  در جنوب  نهو آستا شازند

و   چاي  قره  رودخانه )1شكل شمارة ( باشد مي  مركزي  قسمتهاي در  و فراهان  و آشتيان

از   مركزي  قلمرو استان  ارتفاع  طور خالصه هب .هستند  استان  مهم  هاي  قمرود از رودخانه

با   نيز متناسب  نواحي  بارندگي  ميزان ،يابد مي  كاهش  شرقي  شمال  طرف  به  غربي  جنوب

  روشه ب  بندي  تقسيم  . براساس)الف-1374(فتاحي،  شود مي  كم  ارتفاع  كاهش  اين

  ذيل  شرحه ب  اقليم  نوع  6  داراي ) استان مركزي 1369، نام بيدومارتن گسترش يافته (

 ):2شكل شمارة( باشد مي

  خشك بياباني معتدل  -3خشك بياباني سرد  -2شك فرا سرد فرا خ -1 •

  اي معتدل. مديترانه -6اي سرد  مديترانه -5اي فرا سرد  مديترانه -4
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  نقشه استان مركزي به تفكيك شهرستانهاي استان -1شكل شمارة 
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  نقشه اقليم استان مركزي به روش دومارتن گسترش يافته -2شكل شمارة 
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  همباران و همدما در استان مركزيمناطق نقشه  -4و  3رة شكل شما
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  نقشه تيپهاي مختلف پسته وحشي در استان مركزي -5شكل شمارة 
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هاي  گونه - 2نقاط  -1تان مركزي شامل نقشه پراكنش پسته وحشي در اس -6شكل شمارة 

  مناطق پراكنش -3ديرزيست و 
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  روش تحقيق

 هااز گزارش  ابتدا با استفاده  مركزي  در استان  وحشي  پسته  پراكنش  مناطق  بررسي  جهت

  و تهيه  شخصي  و تجربيات  و صحرايي  متعدد ميداني  موجود، بررسيهاي  و منابع

  همباران و  ، همدمااقليم  نقشه  تهيه نيزو   آن  شهرستانهاي  تفكيك  هب  استان ه ياپ هاي  نقشه

  هاي  در نقشه  مختلف يها گونه پراكنش  هاي  محدوده ،)4 و 3  شمارة شكلهاي(استان 

خطوط تراز   همراه  گونها به  مرز پلي  و سپس  ترسيم 1:  50000  با مقياس  توپوگرافي

  ورود اطالعات  گرديد. جهت GIS  و وارد سيستم  دهگردي  ها رقومي محدوده  داخل

  مناسب  هاي ، تفسير و اخذ خروجي و تحليل  ، تجزيه پردازش نيزها و   نقشه و  توصيفي

  كردن  رقومي  موازات  به گرديد.  استفادهArcview  و Ilwis Academic  افزار از نرم

  خطي  هاي   نقشه ايجاد و(Digitizer) گر  از رقوم  با استفاده  پراكنش  مناطق  هاي محدوده

 ها  محدوده  خطوط تراز داخل ، (Polygonize)اآنه  نمودن  گون  و پلي Segment map يا

و   شيب  هاي  و نقشه (DEM)  ارتفاعي  مدل  ايجاد نقشه  به  و نسبت  شده  نيز رقومي

 .گرديد  اقدام  ،رويت  قابل و  مناسب  طور مجزا و در مقياس هب  مناطق از  هر كدام  جهت

  پلي 19غير از   بهشد.   استفاده  ها  توليد نقشه  برايdfdy  و dfdx  منظور از فيلترهاي  بدين

  كه  دارندنيز وجود   ديگري  ، مناطق مركزي  در استان  پسته  پراكنش  مشخص كامالً  گون

هكتار وجود  10 -20در   پايه 1  صورته ب  پراكنده كامالً  صورت هب  پسته  درختان  تك

  عنوان  و به  ثبت GPS دستگاه از  نيز با استفاده  مناطق  گونه اين  درختان  موقعيت  داشت.

از  گرديد.  مشخص (Point map)  اي نقطه  نقشه  يك  صورت هو ب  جداگانه  اليه  يك

سانتيمتر  80و با قطر   تدير زيس  درختان  از جمله  پراكنده  درختان  از اين  تعدادي  طرفي

  اي نقطه  نقشه  صورت هب  جداگانه  با عالئم  جداگانه  نيز اليه  درختان  اينگونه  براي  كه  بوده

    اي گونه  پراكنش تيپهاي و  اقليم  نوع  با در نظرگرفتناز طرفي .  گرديد  اقدام رديگ

  قطعات ايجاد   به  و نسبت  انتخاب  شاخص  منطقه 5ابتدا   وحشي  پسته  مختلف

mنمونه 
ذكر   به  الزم .گرديد  اقدام  گونه  و كيفي  كمي  خصوصيات  ثبت  جهت 21600
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  عمده تيپهاي  تمام تقريباً  ) در برگيرنده نمونه  قطعه 5(  انتخابي  نمونه  قطعات  كه  است

در هكتار،   نظير تعداد درخت  مختلفي  هاي مؤلفه  قطعات  دراين . است  استان  رويشي

  گيري و اندازه  ، ثبتتاج  كوچكقطر و   بزرگقطر  ، تا  ، ارتفاع ، قطر تنه درختان  ارتفاع

و ويژگيهاي  4ويژگيهاي دما و بارندگي مناطق مورد بررسي در جدول شماره  شد.

  اند. ارائه شده 5خاك آنها در جدول شماره 

  

   نتايج

 با  P.atlantica و  P.khinjuk  :شامل  آن  و گونهدر كشور د  وحشي  پسته  گونه 3  از مجموع

و   تنك  هاي توده  صورت هب  مركزي  استان  مختلف  هكتار در مناطق 2/2216 معادل  سطحي

و   درختي  هاي با ساير گونه اي و  بادام  با جنس  همراه  صورت  به اغلب كه  پراكنده كامالً

  ، افرا و افدرا مشاهده ، شيرخشت ، تنگرس ، زرشك نظير انجير كوهي ديگر  اي درختچه

. هر دو  است  را داده  مستقل  تيپ  يك  تشكيل  تنهايي  خود به از موارد  گردد و در بعضي مي

  صورته ب  دور از دسترس و نسبتاً  ، سنگالخي اي  صخره  بيشتر در مناطق  وحشي  پسته  گونه

 4كه در مجموع  است  مشاهده  قابل  استان  سطح در  كم  و با وسعت  پراكنده كامالَ  يهاي توده

تيپ انجير +  - 4بادام  خينجوك + - 3تيپ بنه + بادام  - 2تيپ بنه  - 1تيپ مختلف شامل: 

اقليم مشخص شده  6اقليم از مجموع  4خينجوك را به خود اختصاص داده است كه در 

ليكن چنانچه  .)2رة جدول شما(شود  استان به روش دومارتن گسترش يافته مشاهده مي

مطالعه گردد به احتمال  50000/1مقياس  و نه در بزرگنوع اقليم حاكم در مقياس بسيار 

ها) در كليه مناطق  زياد ميكرو كليماهاي خاص تعيين كننده حضور و وفور (فراواني پايه

  درختان .باشد باشد كه نيازمند مطالعات گسترده تر و در مقياس مناسب مي پراكنش مي

  فاقد تنه بيشتر،  دام  در اثر چراي هاي موجود در سطح استان مركزي تودهموجود در اكثر 

  بسيار    هاي پايه   از مناطق   بعضي در    ليكن اند.  آمده در زاد شاخه  بصورت  و   بوده  واحد



46 پسته وحشي در استان مركزي هاي مختلف گونه پراكنشبررسي 

متر نيز سانتي 80- 90متر و با قطر  5/2برابر  تنه  از آنها با محيط پيراموني  قطور و تنومندي

در   وحشي  پسته  مختلف  هاي گونه  پراكنش. )22 و 21  شمارة شكلهاي(گردد  مي  مشاهده

باشد  ) مي گون واحد (پلي 19  شامل  كه  جغرافيايي  منطقه 16  در قالب  مركزي  استان  سطح

ق كليه مناط پراكنش  نقشه  تهيه  به  نسبت  ). همچنين2 شمارة  جدول(است   گرديده  مشخص

واحد يا پلي  10 جغرافيايي  و جهتهاي  شيبو نيز تهيه نقشه  ، و به تفكيك تيپهاي موجود

  متر از سطح 1080از  ها گونه  اين  گسترش  . محدوده است  گرديده  اقدامگون مهمترين تيپها 

  حمتر از سط 2400) تا  ساوه  در شهرستان  واقع  نظر كرده  (كوه در تيپ خينجوك + بادام دريا

كه  باشد ) مي دليجان  در شهرستان  هند واقع  سياه  (كوه در تيپ خينجوك + انجير دريا

- 75  بين  درختان  . حداكثر تراكماستشترين گسترش ارتفاعي متعلق به گونه خينجوك يب

 4/16  با مساحت  تفرش  در شهرستان  سقز واقع  كوه  مناطق  به  كه  در هكتار بوده  درخت 40

  شازند با مساحت  در شهرستان  خنداب  در بخش  لجور واقع  كوه  پايين  قسمتهاي هكتار و

  گون  پلي 10تنها تعداد   شده  مشخص  گون  واحد يا پلي 19  دارد. در بين  هكتار تعلق 7/24

در هكتار   اصله 20- 100 تراكم  هكتار در طبقه 1872برابر   با وسعتي  جغرافيايي  منطقه 7در 

يا  2- 5، 1- 2 بين  هاي در محدوده  درختان  ديگر، تراكم  گون  پلي 9  يعني  مناطق  و بقيه  بوده

  كه  عمده  منطقه 7  نمياهكتار قرار دارند. در  5ا ت 1در  متر 2اصله و با حداكثر ارتفاع  5- 10

  كه  ودهب  شرقي  يي شمالجغرافيا  جهت  به  متعلق  سطح  بيشترين باشد مي  گون  پلي 10  شامل

، %24هكتار برابر  84/430  با وسعت  غربي جنوب  جهت .است %40هكتار يا  9/721ر براب

هكتار  9/12با   جنوب  ، جهت%16 معادل هكتار 25/284برابر   با وسعت  غربي  شمال  جهت

هكتار،  7 %، جهت شمالي با وسعت16 هكتار 284برابر   با وسعت شرق  ، جنوب%1برابر 

هكتار و  88/8طور جهت شرقي با وسعت  هكتار و همين 36/14بر اتي برغرب با وسع

هاي  كه در رده است  داده  خود اختصاص  به % را1ا يهكتار  12 مناطق مسطح وسعتي برابر

 هكتار 32/647برابر   سطحي  كه  است  درجه 0- 10پراكنش   شيب قلحدا  .اند بعد قرار گرفته



47 1شمارة  13فصلنامة پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

  معادل  با سطحي  درجه10- 20  شيب  ات. طبق است  داده  خود اختصاص  % را به37  معادل

برابر   درجه 30- 45%، 16هكتار يا  82/280برابر   درجه 20- 30%، 28هكتار يا  41/486

  نهايت شيب در % و6هكتار يا  09/111برابر   درجه 45- 60  %، شيب11برابر  هكتار 41/195

تا  6 شمارة (جداول قرار دارند  بعدي  هاي ردهدر   ترتيب  % به2يا  92/27 برابر  درجه 60- 80

 به طور متوسط تا ريز و  با بافت  سنگالخي  عمق  كم  خاكهاي  از نوع  مناطق  خاك  . نوع)9

  بر روي  ونمكي  گچي  از مارنهاي  شده  تشكيل و  و مواد آهكي  سنگريزه  ويربر هعمد

اين واحدها وجود تشكيالت  هاي عمومي كه از مشخصه باشد مي 2,1ي واحدها اراض

از  .باشد آهكي است كه با تنوع نوع خاك از سنگي و سنگالخي تا خاكهاي رسي همراه مي

نظر زمين شناختي مناطق پراكنش پسته وحشي بر روي اراضي كوهستاني قرار دارند كه از 

ترياس، يني، ژوراسيك، پاالئوزوييك، يمربوط به كرتاسه، كرتاسه پا هعمد به طور نظر قدمت

پركامبرين بوده و از نظر سنگ شناختي شامل آهك همراه با كنگلومرا، ماسه سنگ و 

). 3 جدول شمارة(باشد  گرانيت، آهك و دولوميت، شيل، ماسه سنگ، شيست و مرمر مي

آنچه كه در اين خصوص قابل ذكر است نقش آهك و سنگهاي آهكي در پراكنش 

رسد كه تحمل اين گونه نسبت به تنوع  ر ميهاي مختلف پسته وحشي است و به نظ گونه

در  بوده و امكان استقرار آن در شرايط متنوع تر زمين شناسي وجود دارد. اديزبستر رويش 

برابر   با وسعتي 18، 14، 12، 11، 10، 3 ،1  ةشمار  گون  ، پلي شده  مشخص  گونهاي پلي  نميا

  شمارة جدول(  دارندساير واحدها   به  سبتن بااليي  بهتر و تراكم  رويشي  وضعيت  هكتار 904

1.( 

  كوههاي  در رشته  توان را ميدر سطح استان   درختان  تك   پراكنش  مناطق  مهمترين

در   من واي  روستاي  به  گزيين  روستاي  و مسير جاده  ارتفاعات ، سدالغدير ساوه  اطراف

هندا در   ، كوه محالت  در شهرستان  اندولست  مراتع  به  مشرف  ، ارتفاعات تفرش  شهرستان

  كوههاي  ، رشته دليجان  شهرستان  مربوط به  نخجيران  ار چالغ  و ارتفاعات  مسير جاسب
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و   منگ  ، كوه ساوه  شهرستان  مربوط به  نصرت  كوشك  و غرب  در شمال  امام  و كوه  زيره

وچك حوالي روستاي جورقي و و توده بسيار ك ساوه  ار در شهرستانغبابا سيد  كوههاي

  مهمتر تك  از همه و  مسير روستاي زرجين به روستاي جورقي در شهرستان تفرش

  مربوط به  كرديجان  سانتيمتر در منطقه 80-90  با قطر تنه  كهنسال بسيار قطور و  درختان

  داگانهج  دو اليه  در قالب  كه باشد مي  تفرش  طريزآباد شهرستان و   آشتيان  شهرستان

نقشه   پراكنده  درختان  تكساير و همچنين   و كهنسال  ديرزيست  هاي گونه عناوين  تحت

  استان  در سطح  وحشي  پسته  مختلف  هاي گونه  پراكنش  مناطق . است  گرديده ميآنها ترس

  و مساحت  مربوطه  گونهاي پلي  ةو شمار  هر منطقه  گونهاي تعداد پلي  همراه  به  مركزي

هاي  . نقشهاست  شده  داده  نشان 6و شكل شمارة  1شمارة   از آنها در جدول  هر كدام

   .اند نمايش داده شده 20تا  7شيب و جهت براي مناطق مهم در شكلهاي شمارة 
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  مناطق پراكنش پسته وحشي دراستان مركزي -1شمارة  جدول

  )رمساحت(هكتا  رديف  شماره پلي گون  تعداد پلي گون  نام منطقه

 92/27 1 12 1  كوه چرخه شهرستان ساوه

 91/47 2 13 1  كوه آغذي گنگ شهرستان ساوه

 40و  7/24 3 19/18 2  كوه لجور شهرستان توره

 364و  273 4 15/14 2  كوه سياه هند شهرستان دليجان

 73/58 5 11 1  كوه دراز شهرستان ساوه

 235 6 10 1  كوه نظر كرده شهرستان ساوه

 565و  268 7 2/1 2  هرستان تفرشكوه امجك ش
 52/16 8 3 1  شهرستان تفرش كوه سقز

شهرسـتان   -كوه حما مـك بخـش خـرازان   
  تفرش

1 6 9 39/27 

 -حــاجي خليــل بخــش خــرازان  كوههــاي
  شهرستان تفرش

1 6 10 8/7 

 -اســماعيل آبــاد بخــش خــرازان  كوههــاي
  شهرستان تفرش

1 7 11 96/13 

 55 12 16 1  تشهرستان محال -كوههاي يخچال 

 16/48 13 17 1  كوه كهك شهرستان محالت

 88/86 14 8 1  كوه  غرب سد الغديرساوه

 23/22 15 9 1  كوه  شرق سد الغديرساوه

 16 16 4 1  بازرجان شهرستان تفرش

    19  جمع
  

 مناطق پراكنش پسته وحشي نيمهمتر شگاهييرو خصوصيات تعدادي از -2 شمارة جدول

 منطقه نام
در  تعداد

 (اصله) هكتار
 اقليم نوع ارتفاعي محدوده تيپ

  -تفرش شهرستان -امجك  كوه

 1پلي گون 
40  -25 1800-2400 بادام- بنه   سرد اي مديترانه 

  -شهرستان شازند - لجور كوه

 18پلي گون 
40  - 25 2087-2400 بادام- بنه   سرد اي  مديترانه 

40-75 شهرستان تفرش - سقز كوه  سرد اي فرا  ديترانهم 1845– 2030 بنه 

25 -40 شهرستان ساوه - دراز كوه 1320- 1530 بادام- خنجوك   سرد بياباني خشك 

25-  40 شهرستان ساوه - چرخه كوه 1813 - 2000 بادام- بنه   سرد بياباني خشك 

25 -  40 شهرستان ساوه - نظركرده كوه 1080 - 1293 بادام- خنجوك   سرد بياباني خشك 

  -شهرستان دليجان -هند  سياه كوه

 14پلي گون
25  -5 1850 - 2400 انجير- خنجوك   فرا خشك فرا سرد 
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 يوحش پستهپراكنش  مناطقواحدهاي اراضي  مشخصات -3شمارة  جدول

 نام منطقه واحد اراضي خصوصيات

-فرسايش يافته متشكل از مارنهاي گچي نمكي و بريدهبريده  كوههاي

 lithosol-Regosolخاكهاي كم عمق با بافت ريز 
1.2-1.3 

لجور شهرستان  كوه
 توره

-فرسايش يافته متشكل از مارنهاي گچي نمكي بريده و بريده كوههاي

 lithosol-Regosolخاكهاي كم عمق با بافت ريز 
1.4 

 شهرستانامجك  كوه
 تفرش

-فرسايش يافته متشكل از مارنهاي گچي نمكي بريده و بريده كوههاي

 lithosol-Regosol خاكهاي كم عمق با بافت ريز
1.4 

 سقزشهرستان كوه
 تفرش

-فرسايش يافته متشكل از مارنهاي گچي نمكي بريده و بريده كوههاي

 lithosol-Regosolخاكهاي كم عمق با بافت ريز 
1.4 

 1بازرجان  كوه
 تفرش شهرستان

-فرسايش يافته متشكل از مارنهاي گچي نمكي بريده و بريده كوههاي

 lithosol-Regosolافت ريز خاكهاي كم عمق با ب
1.4 

 2بازرجان  كوه
 تفرش شهرستان

خاكهاي كم  -فرسايش متوسط ورخنمون سنگي  مدور و قلل با كوههاي
 lithosolعمق با بافت ريز  

1.4 
 3بازرجان  كوه

 تفرش شهرستان

 فرسايش متوسط و خاكهاي سنگيالخي و -مدور نا هموار  قلل با كوههاي

 lithosolبا بافت ريز   عمقي كم خاكها -رخنمون سنگي 
1.2 

نظر كرده  كوه
 شهرستان ساوه

خاكهاي كم عمق سنگالخي -كوهستانهاي سنگي -مارن از تشكل
lithosol 

1.2-1.3 
آغذي گنگ  كوه

 ساوه شهرستان

خاكهاي كم عمق سنگالخي -كوهستانهاي سنگي -مارن از تشكل
lithosol 

1.3-1.4 
دراز شهرستان  كوه

 ساوه

 خاكهاي سنگالخي وفرسايش متوسط و -مدور نا هموار  قلل با كوههاي

 lithosolبا بافت ريز   عمقخاكهاي كم  -رخنمون سنگي 
1.3-1.4  

سياه هند  كوه
 دليجان شهرستان

مواد آهكي   عمق سنگالخي با بافت متوسط برروي سنگريزه و كم خاكها
lithosol- calcaric Regosol 

1.3 
 شهرستانچرخه  كوه

 ساوه

 فرسايش متوسط و خاكهاي سنگالخي و -مدور نا هموار  قلل با كوههاي

 lithosolبا بافت ريز   عمقخاكهاي كم  -رخنمون سنگي 
1.2-1.3 

 شهرستانكهك  كوه
 محالت

 فرسايش متوسط و خاكهاي سنگالخي و -مدور نا هموار  قلل با كوههاي

 lithosolبا بافت ريز   عمقخاكهاي كم  -رخنمون سنگي 
1.3 

سد  غرب  كوه
 الغديرساوه

 فرسايش متوسط و خاكهاي سنگالخي و -مدور نا هموار  قلل با كوههاي

 lithosolبا بافت ريز   عمقخاكهاي كم  -رخنمون سنگي 
1.3 

سد  شرق  كوه
 الغديرساوه
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ويژگيهاي بارندگي و دما در ايستگاههاي مجاور مناطق پراكنش پسته  -4 شمارة جدول

  ان مركزيوحشي در است

  

  حداقل مطلق

  (سانتيگراد)

حداكثر 

  مطلق

  (سانتيگراد)

ميانگين حداقل 

  دما

  (سانتيگراد)

ميانگين حداكثر 

  دما

  (سانتيگراد)

متوسط ماهانه 

  دما

  (سانتيگراد)

متوسط 

  بارندگي

  (ميليمتر)

  ايستگاه

  آشتيان  63/269 17/11 09/17 09/9 39 -5/16

  دودهك  6/182 75/15 3/22  8 41 -19

  خنداب 19/304 3/13 61/21 77/4 2/45 -5/31

  پيك زرند 2/177 4/15 3/27 82/2 - -

  موته 6/217 9/13 4/22 9/8 5/39 -5/24

  ساوه 9/207 58/15 32/25 79/11 5/44 -2/14

  تفرش 2/292 4/12 09/19 36/6 39 -5/23



 

 مشخصات خاك مناطق پراكنش پسته وحشي در استان مركزي -5 شمارةجدول 

د رسدرص  درصد شن درصد الي 
پتاسيم قابل 

 جذب

فسفر قابل 
 جذب

 كربن آلي ازت كل

درصد 
مواد خنثي 

 شونده

 اسيديته
هدايت 
 الكتريكي

درصد 
 اشباع

 عمق

  (سانتيمتر)
 مشخصات نمونه

8 22 70 334 8/10  05/0  5/0  5/12  8 88/2  4/26  30-0  كوه چرخه شهرستان ساوه 

8 30 62 106 9 04/0  37/0  5/5  1/8  9/0  6/21  30-0  كوه آغذي گنگ شهرستان ساوه 

20 38 42 269 9/18  07/0  7/0  6/4  3/8  5/1  3/32  30-0  كوه لجور شهرستان توره 

10 38 52 140 9/9  05/0  49/0  48 4/8  64/0  6/24  30-0  كوه سياه هند شهرستان دليجان 

8 30 62 269 7/9  04/0  38/0  7 2/8  12/0  22 30-0  كوه دراز شهرستان ساوه 

14 40 46 325 24 06/0  6/0  5/12  3/8  81/0  4/30  30-0  كوه نظر كرده شهرستان ساوه 

20 40 40 285 9/41  19/0  85/1  44 2/8  82/0  4/40  30-0  كوه امجك شهرستان تفرش 

8 16 76 106 16 18/0  78/1  2 8/7  47/1  3/29  30-0  كوه سقزشهرستان تفرش 

12 20 68 169 7/7  03/0  34/0  4 1/8  67/0  9/21  30-0  بخش خرازان( كوه حما مك) 

14 18 68 79 49/0  04/0  41/0  8 8 93/2  5/30  30-0  بخش خرازان(كوههاي حاجي خليل) 

20 15 65 105 41/0  04/0  37/0  6 9/7  83/2  5/25  30-0   بخش خرازان( كوه اسماعيل آباد) 

16 40 44 442 33 19/0  89/1  40 8/7  52/1  9/55  30-0  حالتكوه كهك شهرستان م 

12 20 68 169 7/7  03/0  34/0  5 1/8  69/0  9/21  30-0  كوه  غرب سد الغديرساوه 

11 26 67 165 6/7  03/0  34/0  7 8 65/0  3/20  30-0  كوه شرق سد الغديرساوه 
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مختلف استان  و تيپهاي مقادير شيب پراكنش پسته وحشي در مناطق -6شمارة جدول 

 مركزي (هكتار)

 مناطق
كوه 

 امجك
 ازكوه در

كوه 

 سقز
 كوه چرخي كوه نظر كرده كوه لجور كوه سياه هند

   پيت

بيش

  )(درجه 

  بنه + بادام
 خينجوك+

  بادام
  بنه + بادام  بادام خينجوك+  بنه+ بادام  انجير خينجوك+  بنه

10-0  75/220  6/15  1/4  05/348  34/7  39/46  09/4  

20-10  1/157  01/9  170/9  73/214  57/11  29/76  54/8  

30-20  14/163  16/9  36/0  42/29  35/10  13/62  26/6  

45-30  16/123  14/5  057/0  98/15  12/17  46/30  5/3  

60-45  31/90  24/1  0 35/2  89/9  08/6  22/1  

80-60  31/26  16/0  0 097/0  87/0  355/0  14/0  

77/780 جمع  31/40  677/13  63/610  14/57  70/221  71/11  

  

  ي پراكنش پسته وحشي در مناطق مختلفمقادير جهتهاي جغرافياي -7 شمارة جدول

 استان مركزي (هكتار) 

 كوه چرخي كوه نظر كرده كوه لجور كوه سياه هند كوه فرك كوه دراز كوه امجك 

NW 39/35  79/0  0 98/177  32/2  19/67  0 

N 59/1  0 02/0  94/0  0 61/4  1/0  

NE 57/642  0 16/0  16/9  51/0  17/59  52/9  

W 86/0  04/0  04/0  18/7  17/0  07/6  0 

Flat 3/5  23/0  06/0  17/3  76/10  8/10  0 

E 5/3  0 15/0  86/1  11/0  15/3  11/0  

SW 99/50  21/50  73/0  79/282  39/33  34/56  39/1  

S 77/0  06/0  12/0  19/7  43/0  2/4  13/0  

SE 52/82  0 08/15  03/147  47/14  6/21  91/15  

07/824 جمع  33/51  36/16  3/637  16/62  13/233  64/17  
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  پسته وحشي مناطق پراكنش ميزان شيب -8جدول شمارة 

  در صد  شيب رجهد

10-0  37  

20-10  28  

30-20  16  

45-30  11  

60-45  6  

80-60  27  

  

  مناطق پراكنش جغرافياييي ميزان جهتها -9جدول شمارة 

  در صد  جهت جغرافيايي

NW  16  

N  0  

NE  40  

W  1  

FLAT  2  

E  0  

SW  24  

S  1  

SE  16  

  

  در استان  وحشي  پسته  پراكنش مناطق  كمي و كيفي  و خصوصيات  تيپ  صاتمشخ

   مركزي

 تيپ بنه -الف

 تفرش  شهرستان - سقز  كوه -1

لحاظ ه ب  و چه  درختان  لحاظ تراكمه ب  چه  استان  در سطح  پسته  تيپهاي  از مهمترين  يكي

  اين  مساحت بوده وسقز   وهك  منطقه  آن  گياهي  جامعه  خلوص نيزو   درختان  كيفيت

و   گرفته سرد قرار اي فرا مديترانه  در اقليم  منطقه  . ايناستهكتار  2/16  رويشگاه

  درجه 4/12  آن  ساالنه  دماي  ميليمتر و ميانگين 292  آن  بارندگي  ساالنه  ميانگين
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  دريا واقع  ز سطحمتر ا 1845-2030  بين  پسته  پراكنش  ارتفاعي  . محدودهاستسانتيگراد 

  باشد. براساس در هكتار مي  درخت 40- 75 در طبقه  درختان  و تراكم  شده

  پوشش  تاج  ، ميزان گونه  و كيفي  كمي  خصوصيات   از برداشت  حاصل  گيريهاي  اندازه

  متر و حداكثر ارتفاع 81/3برابر   درختان  ارتفاع  و ميانگين  وده% ب12ربراب  پسته  درختان

  گونه  فرم %60و   برخوردار بوده  سالمي  از تاج  درصد درختان 90 .باشد  متر مي 6برابر 

  درختان  تنه  ارتفاع  باشد. ميانگين زاد مي شاخه  صورته ب  آن %30زاد و   دانه  صورت هب

 قطر  متر و ميانگين 56/4برابر   تاج درختان بزرگ قطر  ميانگين است.متر  19/1برابر 

يك  (Canopy cover)پوشش  تاج و بنابراين متر 69/2برابر   درختانتاج   كوچك

درخت در  75كه با در نظر گرفتن تعداد حداكثر است متر مربع 17/10درخت برابر 

 .باشد % مي5/7متر مربع بوده كه برابر  750هكتار، حداكثر پوشش درختان پسته برابر 

رفته، ليكن با توجه به گريب يافته قرار وضعيت اين توده در طبقه متوسط يا جنگل تخ

شود كه اين توده در  ، نتيجه گرفته مي)5 - 25(درصد تاج پوشش و طبقه مربوط به آن 

قطر   ميانگين و متر 5 درختان  تاج  حداكثر ارتفاع شود. بندي مي طبقه جنگل تنك طبقه

متر  93/2  تاج كوچك قطر  . ميانگيناستمتر  8  متر و حداكثر آن 56/4برابر   تاج  بزرگ

 7/16برابر   قطر برابر سينه  باشد. ميانگين متر مي 6برابر  تاج  كوچك  و حداكثر قطر

سانتيمتر و  3  درختان  قطر برابر سينه  باشد. حداقل مي  ها نيز سالم  تنه  سانتيمتر و كيفيت

% 10نتيمتر و سا 20-30  قطري  در طبقه  % درختان10 كه  سانتيمتر است 27  حداكثر آن

قرار دارند  10-20  قطري  در طبقه  % بقيه80سانتيمتر و  0-10  قطري  نيز در طبقه

% 65كه برابر  هكتار 17/9برابر   درجه 10-20  در طبقه  ). حداكثر شيب6  شمارة (جدول

  دوم  هكتار در رده 1/4  معادل  با سطحي  درجه 0-10  شيب  طبقه كل توده مي باشد.

گيرد.   قرار مي  بعدي  هكتار در رده 1/4  معادل  با سطحي  درجه 20-30 نيز و  اهميت

 08/15  معادل  با سطحي  شرقي جنوب  جغرافيايي  در جهت  پراكنش  گستره  بيشترين

هاي جغرافيايي مقادير بسيار كم و اختالف چنداني بين جهتدر كليه   هكتار و بعد از آن
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  (جدول است 2/8برابر  pH و داراي  شني  منطقه  خاك  بافتگردد.  آنها مشاهده نمي

باشد. در   مي 1,4  در واحد اراضي  واقع Lithosol  از نوع  منطقه  خاك  ). طبقه4 شمارة

  مشخص 3  ةشمار  گون  با پلي  منطقه  اين  6 شمارة شكل استان  كلي  پراكنش  نقشه

  . است  شده  داده  نمايش 8 و 7  ةشمارشكلهاي  در  و جهت  شيب  . نقشه است  گرديده

  

  تيپ بنه+ بادام -ب

  شهرستان شازند -منطقه كوه لجور - 1

  تحت  پراكنش  گون  دو واحد يا پلي  به  كه است  هكتار 7/64 تيپ  اين  كلي  مساحت

پايه در  1-5( موجودي  -2و پايه در هكتار) 25 -40(موجودي برابر  -1ين: واعن

  نشان داده 10و 9 پلي گونهاي شماره با كه در نقشه  است  گرديده  تقسيم هكتار)

  گياهي  تيپ  از كهاست هكتار  7/24 برابر 1واحد   . سطح استشده  

 P. atlantica+Amygdalus  در اقليم  منطقه  . اين)5شكل شمارة (  است گرديده  تشكيل 

  ميليمتر و متوسط 305  آن  ساالنه  بارندگي  و ميانگين  قرار گرفته  اي سرد مديترانه

  بين  گونه  پراكنش  ارتفاعي  باشد. محدوده سانتيگراد مي  درجه 13/2  آن  ساالنه  دماي 

اين منطقه در دو طبقه ارتفاعي شامل  . است  شده  دريا واقع  متر از سطح 2400-2087

  ايجنت  بر اساس . است  شده  دريا واقع  سطحمتر از  2200 -2400و متر  2200-2080

برابر  پسته  درختان  كل  ارتفاع  نيميانگ  ،رويشگاه  و كيفي  كمي  خصوصيات ثبت  حاصل

  % آن50زاد و  شاخه  در فرم  % درختان50باشد.  متر مي 7نيز   حداكثر ارتفاع متر و 723/2

  ارتفاع  و ميانگين  بوده  سالم  در وضعيت  درختان  تاج% 98 .دارندزاد قرار   دانه  نيز در فرم

از  . است  گرديده  متر ثبت 8/1نيز برابر   تنه  سانتيمتر و حداكثر ارتفاع 86  درختان  تنه

 و متر 8برابر   حداكثر قطر بزرگ تاج، متر 5/5  پسته  درختان  تاج  حداكثر ارتفاعطرفي 

 ،رمت 97/2برابر   درختان  بزرگ تاج قطر  ميانگين .استمتر  6/5  قطر تاج كوچكحداكثر 
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و بنابراين پوشش موجود يك درخت  متر 98/1برابر   تاج درختان قطر كوچك  ميانگين

 درخت در هكتار، حداكثر 40باشد كه با در نظر گرفتن تعداد  متر مربع مي 83/4برابر 

متر مربع در هكتار بوده كه برابر  482پسته برابر درختان  (Canopy cover)پوشش  تاج

بر  .است% 82/5% درختان بادام، كل پوشش تيپ برابر 1تساب % مي باشد كه با اح82/4

بندي جنگلها، وضعيت اين توده در طبقه متوسط  اين اساس و اطالعات موجود در طبقه

با توجه به درصد  در ضمن، رديگ ميتخريب يافته نسبتاً فقير قرار  به شدتيا جنگل 

)، 5-25جه به طبقه آن (% را به خود اختصاص داده و با تو82/4تاج پوشش كه عدد 

با  وليشود،  بندي مي شود كه اين توده در طبقه جنگلهاي تنك طبقه نتيجه گرفته مي

توجه به زاد آوري خوبي كه در منطقه مشاهده گرديده اميد است كه با برنامه ريزي و 

حفاظت هر چه بيشتر از منطقه، شاهد افزايش كمي و كيفي توده موجود در اين منطقه 

  قطري  در طبقه  % درختان60وسانتيمتر  7برابر   درختان قطر برابر سينه  ميانگين .باشيم

سانتيمتر  0-5 قطري  طبقه  به  متعلق  % آن60  ،ميزان  از اين  كه رندسانتيمتر قرار دا 10-0

 خوب اًنسبت  از زادآوري  حاكي  رويشگاه  اين  در سطح  جوان  نهالهاي  . باال بودنهستند

اكثر اين نهالها تداوم نداشته  رسد كه عمر نظر مي  به ولي است. اخير  هايسال  ر طولد  آن 

  اين توده % تنه درختان98روند.  و به داليل مختلف در طي سالهاي مختلف از بين مي

.  است  درجه 30-45  شيب  در طبقه  تراكم  كم  در منطقه  گونه  حداكثر پراكنش  ،بوده  سالم

 هعمدبه طور   قرار دارد كه  درجه 10- 0  شيب  در طبقه  پرتراكم  درمنطقه  شحداكثر پراكن

  از تشكيالت  رويشگاه  يختشنا زمين . از نظر  است قرارگرفته  جنوب  جغرافيايي  در جهت

  Calcaric reqosol  آن  خاك  نوع  و گرديده  تشكيل  كرتاسه  دوران  مربوط به  آهكي

Lithosol- 3/8 با  شني  از نوع  خاك  و بافت  است =pH  واحد  روير ب  شده  واقع 

  .)5و  3  شمارة جدول( باشد مي 1,2و  1,3  اراضي
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  ساوه  شهرستان -   چرخي  كوه -2

 25 -40  بين  پسته  درختان  . تراكماست P. atlantica+Amygdalus  منطقه  اين  تيپ  نوع

سرد   بياباني خشك   منطقه  . اقليماستهكتار  92/27نيز   پراكنش  در هكتار و سطحاصله 

. است 7/15دما برابر   ساالنه  ميليمتر و ميانگين 9/207  ساالنه  بارندگي  ميانگين و  بوده

  تمام  كه  شده  دريا واقع  متر از سطح 1813-2000  بين  پسته  پراكنش  ارتفاعي  محدوده

  مربوط به  گرانوديوليت  تشكيالت  . نوعاست يو سنگالخ اي صخره  رويشگاه  سطح

  رويشي  هكتار از منطقه  12/4 .است pH= 8 اب  شني  آن  خاك و  اليگوسن -  ائوسن  دوره

   شيب هكتار در 26/6درجه  10-20  هكتار در شيب 54/8،  درجه 0-10  در شيب

  درجه و 45-60  هكتار در شيب 22/1،  30-45  هكتار در شيب 5/3،  درجه 30-20 

مربوط   پراكنش  . حداكثر سطح است  شده  واقع  درجه 60-80  شيب در هكتار نيز 14/0 

هكتار در رده  52/9، شمال شرقي با هكتار 91/15 با ب شرقيجنو  جغرافيايي  جهت  به

  درختان  متر و حداكثر ارتفاع 20/2برابر   درختان  كل  ارتفاع  . ميانگينگيرد بعد قرار مي

  تاج  ارتفاع  سانتيمتر و ميانگين 44برابر   درختان  تنه  ارتفاع  . ميانگينستامتر  3برابر 

بزرگ  قطر  و ميانگين  متر بوده 2/2برابر   تاج  و حداكثر ارتفاع  متر است 85/1  درختان

بنابراين پوشش موجود  .استمتر  94/1  كوچك  قطر  متر و ميانگين 85/2  معادل تاج

درخت در هكتار،  40كه با در نظر گرفتن تعداد  استتر مربع م 76/3يك درخت برابر 

متر مربع در هكتار بوده  376درختان پسته برابر  (Canopy cover)پوشش  تاج حداكثر

% 76/5% درختان بادام، كل پوشش تيپ برابر 2كه با احتساب  است% 76/3كه برابر 

لها، وضعيت اين توده در . كه بر اين اساس و اطالعات موجود در طبقه بندي جنگاست

با توجه به  وليرفته، گفقير قرار  اًطبقه متوسط يا جنگل به شدت تخريب يافته نسبت

  % را به خود اختصاص داده و با توجه به طبقه آن 76/4درصد تاج پوشش كه عدد 

شود.  شود كه اين توده در طبقه جنگلهاي تنك طبقه بندي مي )، نتيجه گرفته مي25-5(
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سنگي آن است كه ويژگيهاي كمي و كيفي  يژگيهاي اين منطقه بستر كامالًيكي از و

درختان موجود و ارتفاع تنه و تاج بسيار كم، قطر برابر سينه ناچيز آنها تأييد كننده اين 

% 98 .باشد سانتيمتر مي 5/2بر ابر  درختان  قطر برابر سينه  ميانگين باشد. موضوع مي

  اين .زاد هستند  شاخه  نيز در فرم  % درختان50 و  بوده  سالم  و تاج  از نظر تنه  درختان

،  ، جهت و پراكنش  دهمدر آ  نمايش  به 6شكل شمارة در  12  ةشمار  گون با پلي  منطقه

 . است  شده  داده  نشان 12 و 11  شمارة شكلهايدر  نيز  ارتفاعي    و محدوده  شيب

  

  رشفت  شهرستان - امجك  كوه - 3

  در سطح پسته وحشي  پراكنش  منطقه  مهمترين  پراكنش  لحاظ سطحه نيز ب  نطقهم  اين

. ساير خصوصيات كمي و كيفي باشد هكتار مي 833  منطقه  كل  . مساحتاست  استان

 محدوده .شباهت داردتوده به مشخصات ذكر شده در توده مربوط به كوه لجور 

  منطقه  . اقليم است  شده  دريا واقع  حمتر از سط 1800-2400  بين  پراكنش  ارتفاعي 

  منطقه  بارندگي  سانتيگراد و ميانگين  درجه 4/12دما   ساالنه  ميانگين سرد و اي مديترانه

  مربوط به  مارن  و بين  آهكي  منطقه  شناسي  زمين  تشكيالت باشد. نوع  ميليمتر مي 292نيز 

نيز   رويشگاه  و نوع باشد مي pH=28/8 با  نيز لوم  منطقه  و خاك  ميوسن  دوران

 0-10  طبقه  به  مربوطه  پراكنش  . حداكثر سطحاست  شرق  به  غرب  با گستره  سنگالخي

  شيب  طبقه  مربوط به  پراكنش  سطح  . كمتريناستهكتار  5/220  معادل  با سطحي  درجه

  سطحي با  رجهد 20-30  باشد. شيب هكتار مي 26/31 لمعاد  با سطحي  درجه 80-60

 30-45  هكتار و شيب 157  معادل  با سطحي  درجه 10-20  هكتار، شيب 14/163  معادل

گيرند. حداكثر   قرار مي  بعدي  هاي  هكتار در رده 16/123 دلمعا  سطحي نيز بادرجه 

 224  با سطح  شرق  شمال  هكتار، جهت 397با   يشرق  جهت  به  نيز مربوط  پراكنش  سطح

  ، جنوب شمال  . جهت است  بعد قرار گرفته  هاي هكتار در رده 81با   شرق  ، جنوبهكتار
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  منطقه  . ايناند داده  خود اختصاص  را به  پراكنش  سطح  حداقل  و  ، غرب غرب  و جنوب

  . نقشه است  شده  تصوير كشيده  به 6 شمارة شكلدر  2و  1  هاي شماره  به  گون با دو پلي

  داده  نشان 14 و 13 ة شمار  نيز در شكلهاي  ارتفاعي  و محدوده  ، جهت ب، شي پراكنش

 . است  شده

  

 خينجوك انجير -ج

 ندليجا  شهرستان -  جاسب  منطقه -هند  سياه  كوه -1

  در سطح  وحشي  پسته  پراكنش  مناطق  ترين  از عمده  پراكنش  لحاظ سطحه ب  منطقه  اين

، قطر  از نظر ارتفاع  و يا درختان  رويشگاه  كيفيت  طور كليه ب  ولي.  است  مركزي  استان

دو ه ب  منطقه  . اينستندين  حائز اهميت  رويشگاه  كيفي و  كمي  و ساير خصوصيات  تنه

) 6در شكل شمارة  15(پلي گون  جنگل بسيار تنكيا   گون پلي  عناوين  تحت  منطقهزير

  گون در هكتار و پلي  درخت 2-5با تعداد  هكتار 364  وسعت با و با وضعيت مخروبه

  در هكتار تقسيم  درخت 5-25هكتار با تعداد  273برابر   آن  وسعت  كه  توده تنكيا 

 گرديده  دريا واقع  متر از سطح 1850-2411  پراكنش  ارتفاعي  محدوده . است  گرديده

  در اقليم  و ددار  مركزي  استان  در سطح  را پراكنش  ارتفاعي  حداكثر محدوده  كه  است 

  اي و صخره  سنگالخي  يطور كل هب  رويشگاه  . نوع است شده  سرد واقعخشك بياباني 

نيز   ساالنه  بارندگي  ميانگين گراد ويسانت  درجه 75/15  منطقه  دماي  ساالنه  . ميانگين است

  مربوط به  مارن  اليه  نبا بي  آهكي  منطقه  زمين  تشكيالت  باشد. نوع ميليمتر مي 6/182

  باشد. حداكثر شيب مي pH =4/8ي دارا  شني  منطقه  خاك  بافت بوده و ميوسن  دوران

مربوط   باشد و كمترين هكتار مي 05/348  معادل  كه  درجه 0-10  طبقه  به مربوط  منطقه

  هايحددر وا  شده  واقع Lithosol  در طبقه  منطقه  . خاكاست درجه 45-60  شيب  به

جنوب   جغرافيايي  در جهت  توده  پراكنش  باشد. حداكثر سطح مي 1، 3و  1، 4  اراضي
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 98/177با   غرب  شمال جهتهاي ترتيب  هكتار و به 79/282  معادل  با سطحي  غربي

با دو   منطقه  . اينرا به خود اختصاص داده استهكتار  16/9شمال شرق هكتار، 

  . نقشه است آورده شده  6 ةشكل شماردر  15و 14  هاي رهشما  يا واحد به  گون پلي

  . است  شده  داده  نشان 16و  15 ة شمار  نيز در شكلهاي  شيب و پراكنش

  

  تيپ خينجوك+ بادام -د

 ساوه  شهرستان  نظر كرده  كوه -1

  تبا وسع  مركزي  استان  در سطح  وحشي  پسته  پراكنش  عمده  مناطق  از جمله  منطقه  اين

 آن  پراكنش  ارتفاعي  محدوده بوده و سرد  بياباني خشك  منطقه  . اقليماستهكتار  235

در  پيت كه حداقل ارتفاع پراكنش است  شده  دريا واقع  متر از سطح 1080-1293  بين

  آن  دماي  ميليمتر و ميانگين 177  بارندگي  ساالنه  . ميانگين باشد سطح استان مركزي مي

.  در هكتار متغير است  اصله 25 -40 بين  درختان  باشد. تراكم سانتيگراد مي  درجه 4/15 

  ، ميانگين كمي و كيفي توده  مربوط به خصوصيات از بررسيهاي  حاصل  نتايج  براساس

  باشد. ميانگين متر مي 5نيز   درختان  متر و حداكثر ارتفاع 27/3برابر   درختان  كل  ارتفاع

بزرگ قطر   ميانگيناست. متر  10/2  تاج  ارتفاع  و ميانگين متر 18/1  اندرخت  تنه  ارتفاع

بنابراين پوشش موجود يك درخت  .متر است 20/2  تاجقطر كوچك و  08/3برابر   تاج

 درخت در هكتار، حداكثر 40باشد كه با در نظر گرفتن تعداد  متر مربع مي 17/4برابر 

متر مربع در هكتار بوده كه برابر  417برابر  درختان پسته (Canopy cover)پوشش  تاج

 .باشد % مي17/5% درختان بادام، كل پوشش تيپ برابر 1باشد كه با احتساب  % مي17/4

بر اين اساس و اطالعات موجود در طبقه بندي جنگلها، وضعيت اين توده در طبقه 

با توجه به درصد ، ليكن رديگ ميفقير قرار  اًتخريب يافته نسبت به شدتمتوسط يا جنگل 

  % را به خود اختصاص داده و با توجه به طبقه آن 17/5تاج پوشش كه عدد 
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.  شود بندي مي شود كه اين توده در طبقه جنگلهاي تنك طبقه )، نتيجه گرفته مي25-5(

تواند به  ميكه اين موضوع باشد  سانتيمتر مي 3/7برابر  درختان  قطر برابر سينه  ميانگين

اثر  دركه رسد  نظر مي  به و%) در اين رويشگاه باشد. 98د بودن گونه (زا دليل شاخه

  دسترس  و قابل  ارتفاع  بودن  پايين  دليله ب  . از طرفي است بوجود آمده  دام  رويه بي  چراي

بنابراين به دليل  گيرد. قرار مي  دام  ورود و خروج  در معرض  منطقه  كل ، رويشگاه  بودن

اين توده در سطح استان و پايين بودن ارتفاع منطقه الزم است تا سطح قابل توجه 

  پوشش  تاج  ميزان اقدامات حفاظتي در خصوص ورود و خروج دام صورت پذيرد.

)Canopy cover در وضعيت  و تاج  از نظر تنه  درصد درختان 98باشد.  مي %27) برابر  

  كه  شده  واقع  درجه 10 - 20  شيب در  گونه  پراكنش  سطح  قرار دارند. بيشترين  سالم

-30  به طبقه مربوط  . شيب است داده  خود اختصاص  هكتار را به 29/76  معادل  سطحي

  به مربوط  قرار دارد. شيب  اهميت  دوم  هكتار در رده 13/62  معادل  با سطحي  درجه 20

هكتار،  46/30  معادل  سطحي  درجه 30-45  هكتار و شيب 39/46  معادل  سطحي 10-0

خود ه هكتار را ب35/0  نيز معادل  درجه 60-80هكتار و  08/6  معادل  درجه 60-45

شمال   جغرافيايي  جهت  به  متعلق  گونه  پراكنش  سطح . حداكثر است  داده  اختصاص

  غرب جنوبهكتار،  15/3  شرق  جهتهاينيز هكتار و  19/67  معادل  با سطحي  غربي

  هكتار را به 61/4  هكتار، شمال 17/59 مال شرقشهكتار،  2/4  جنوبهكتار،  34/56

 2,1  واحد اراضي در  شده  واقع Lithosol  منطقه  خاك  . طبقه است  داده  خود اختصاص

 6ة شكل شماردر  11  ةشمار  گون با پلي  منطقه  باشد. اين مي pH =3/8با   شني  و بافت

 نيز در شكلهاي  ، شيب جهت  هاي با نقشه  همراه  ونهگ  پراكنش . است گرديده  ترسيم 

  . است  شده  داده  نشان 18و  17  ةشمار 

  

  



63 1شمارة  13فصلنامة پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 

  ساوه  شهرستان - دراز  كوه -2

 هكتار را 7/58  معادل  سطحي  كه است  P.khinjuk+Amygdalus منطقه  گياهي  تيپ

  پراكنش  ارتفاعي  و محدوده  سرد بوده بياباني  خشك  منطقه  . اقليمپوشش داده است

 177  ساالنه  بارندگي  . ميانگين است شده  دريا واقع  سطح متر از 1320-1520  بين  گونه

 بررسيهاي  . براساس سانتيگراد است  درجه1/15دما برابر   ساالنه  ميليمتر و ميانگين

 ،رمت 58/2برابر   درختان  كل  ارتفاع  ، ميانگين كمي و كيفي توده  مربوط به خصوصيات

باشد.  متر مي 9/1نيز برابر   تاج  ارتفاع  سانتيمتر و ميانگين 60برابر   تنه  ارتفاع  ميانگين

 . متر است 19/2برابر   قطر كوچك  متر و ميانگين 22/2برابر   تاج بزرگ قطر   ميانگين

. هستند  سالم  درختان  و تاج  % تنه99و   سانتيمتر بوده 3/5نيز   قطر برابر سينه  ميانگين

  % درختان70.  است  داده  خود اختصاص  % را به13  معادل  سطحي  گونه  پوشش  تاج

. از نظر  است  اي خرهصو   نيز سنگالخي  رويشگاه  و نوع  بوده زاد شاخه  صورت هب

.  است  ائوسن  دوران  مربوط به  اسيدي  توف ، آندزيتي  آذرآواري  تشكيالت  يختشنا زمين

 Lithosol  در طبقه 4,1و 3,1  اراضي  در واحدهاي  واقع pH = 2/8با   شني  خاك  بافت

در  %23،  درجه 10-20  شيب در% 22،  درجه 0-10  در شيب  منطقه  از سطح %39.  است

قرار درجه  45-60  در شيب %3 ، درجه 30-45  در شيب %13،  درجه 20-30  شيب

 جغرافيايي  جهت  هكتار مربوط به 21/50  معادل  پراكنش  . حداكثر سطح است  گرفته

  ، غرب% 1  ، جنوب%12شمال غربي معادل   . جهتهاي است  قرار گرفته  جنوب غرب

  گون با پلي  منطقه  . اين است  داده  خود اختصاص  را به % كل توده 4% و سطوح صاف 1 

 در شكلهاي  يبش و  گونه  . پراكنش است  گرديده  ترسيم 6 ةشكل شماردر  10  ةشمار

  نشان داده شده است. 20و  19 ةشمار 
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 بحث

  صورت هب هعمدبه طور   مركزي  استان  در سطح  وحشي  پسته  هاي رويشي تودهشرايط 

بدون پوشش جنگلي با درصد  و  مخروبه به شدتو نابود شده و يا  شده  تخريب

  ترين عمده ،ها توده  نبود  دور از دسترس دليله ب .است% 1% و يا كمتر از 1-5پوشش 

ه ب. باشد مي  دام  بعد چراي  و در مرحله   گياهي  و بيماريهاي  آفات  حمله  تخريب  عامل

(در  دام  غير از چراي  به  اكنون  آنها هم  بسيار كم  و وسعت  العبور بودن  صعب  دليل

  و چوب  ، برگ صمغ،  از ميوه  اقتصادي  برداري بهره  گونه هيچ  مناطق قابل دسترس دام)

  از طاقت  ها نشان  وصخره  سنگالخي  در مناطق  گونه  حضور اين  آيد. ليكن نمي  بعمل  آن

 خود  كه  بوده  ساليان  در طول  محيطي  شرايط سخت  در پذيرش  گونه  اين  و تحمل

از   آبخيز و جلوگيري  هاي  و احياء حوزه  اصالح  در جهت  آن  و ارزش  بيانگر اهميت

از   در بعضي  گونه  اين  بقا و ماندگاري  كه  ذكر است  به  باشد. الزم مي  خاك  فرسايش

  شهرستان  فرك  روستاي  در حوالي  واقع سقز  كوه توده موجود در  مثل  استان  مناطق

  . است  بوده  محلي  نزد ساكنان  گونه  اين  تقدس  دليله ب  تفرش

ارتفاع از  - 1جام گرفته براي جنگلهاي زاگرس شامل: چنانچه سه نوع طبقه بندي ان

طبقه بندي چند منظوره براساس (تاج پوشش، موجودي در هكتار و  -2سطح دريا 

بندي براساس  طبقه -3چهار نوع طبقه رويشي انبوه، نيمه انبوه، تنك، و مخروبه و 

وجود پسته هاي م هاي غالب) را براي طبقه بندي توده جوامع جنگلي (مهمترين گونه

  باشد: )، موارد ذيل قابل ذكر مي1378فتاحي ( وحشي در استان مركزي استفاده كنيم

هاي موجود و تراكم بسيار پايين آنها، كاربرد  به دليل سطح بسيار كم توده  -1

هاي موجود پسته وحشي در استان مركزي بايستي با احتياط  كلمه جنگل براي كليه توده

  پذيرد. صورت هر چه بيشتر

 2/16هاي موجود به غير از توده موجود كوه فرك با مساحت  يت تودهعوض -2

به در حالت  به طور عمدههكتار و توده موجود در كوه لجور واقع در شهرستان شازند 
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ها به غير از تعداد بسيار  تخريب يافته يا تخريب يافته قرار دارند و طبقه توده شدت

 .هستنداندكي از آنها جنگل مخروبه 

  :شامل 6در شكل شمارة   منطقه 3تنها در   وحشي  پسته  شده  مشخص  مناطق  نيامدر 

 -3) 11  شماره  گون  (پلي  نظر كرده  كوه -2 )14 شماره  گون  هند (پلي  سياه  كوه -1  

 . است  گرديده مشاهدهkhinjuk   )، گونه12  شماره  گون  دراز (پلي  كوه

  

  تجديد حيات، جنسيت و بذردهي

دليل اهميت وضعيت زادآوري، جنسيت درختان وخصوصيات كمي و كيفي بذرها به 

هاي موجود،  ريزي در موضوع مربوط به حفاظت از توده در تجديد حيات و برنامه

سيهايي نيز در اين خصوص انجام پذيرفت و نتايجي به شرح ذيل بدست آمده ربر

  است:

به غير از تعدادي از مناطق و  هاي موجود در سطح استان تجديد حيات در اكثر توده

تيپهايي كه خصوصيات آنها تشريح گرديد به شدت مختل شده و زادآوري در آنها 

بسيار كاهش يافته و در بسياري از موارد به صفر رسيده است. با توجه به موجودي 

ها در هكتار تقليل  بسيار كم درختان كه در حد تك درختان و يا تعداد اندكي از پايه

باشد كه به نظر  است، بيانگر واقعيت بسيار تلخ حضور آخرين نسل اين گونه مي يافته

بروز چنين حالتي چراي نهالهاي جوان، لگد مال شدن عرصه  عواملرسد مهمترين  مي

(Trampling) عدم استقرار بذر در خاك، تغيير كاربري زمين و حمله آفات و امراض ،

در تيپهايي كه شرايط بهتري از نظر كيفي و و  باشد. در بررسي بعمل آمده در مناطق

سانتيمتر و يكساله  10-50اصله نهال با ارتفاع  20كمي دارند به طور متوسط تعداد 

آنها  با طبقه سني باالتر، بيانگر عدم تداوم عمر gapeگردد كه به دليل وجود  مشاهده مي

ند، مگر اينكه در پناه رو بوده كه به طور معمول توسط چرا و يا لگدمال شدن از بين مي
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ها خود را از گزند دام محفوظ دارند ويا  ديگر گياهان يا در شكاف سنگها يا صخره

مناطق تحت حفاظت و قرق قرار گيرد. از بين رفتن نهالهاي جوان و نرسيدن اغلب آنها 

هاي موجود از سن قابل توجهي برخوردار  به طبقه سني باالتر باعث گرديده كه توده

براساس اطالعات بدست آمده از اين تحقيق در تيپهاي مختلف مشاهده شده در  .باشند

گردد و به طور  هاي نر و ماده مشاهده مي سطح استان نسبتهاي متفاوتي از پايه

  دهند. هاي ماده تشكيل مي ها را پايه پايه% 60متوسط

  

   هاپيشنهاد

  استان  در سطح  حشيو  پسته  رويشگاههاي  و پراكندگي  بودن  كوچك  دليله ب -1

يا   برداري بهره  هر گونه  آنها، در شرايط كنوني  بسيار پايين  كيفيت  و همچنين  مركزي

  هاي جنبه  بايستي اتنهو   است  منتفيبه طور كامل   موضوع  به  نسبت  اقتصادي  نگرش

  امور منابع  ريزان برنامه و  نمسئوال  و مورد توجه  مد نظر قرار گرفته  و توسعه  حفاظت

 .قرار گيرد  و محيط زيست  طبيعي

،  استان  در سطح  وحشي  پسته  شده  موجود و مشخص  رويشگاههاي  در ميان -2

 )Outstanding value(  تري برجسته  كيفيت  داراي  تفرش  درشهرستان  واقع  فرك  منطقه

بسيار   هاي با كوهها ودره  رويشگاه  مجاورت  دليله و ب  داشته ساير رويشگاهها  به  نسبت

اندازها و  چشم  و فراگير مديريت  جامع  طرح  در يك  رويشگاهتا   است  ، الزم فرك  زيباي

توسط   گسترده  از نوع  تفرج با ديد هعمدبه طور و  )Landscape management(مناظر 

  قرار گيرد.  محيط زيست  حفاظت  سازمان

  چال  غار بسيار زيباي  هند در مجاورت  سياه  كوه  رويشگاه  شدن  واقع  دليله ب -3

  نيز جزء امكانات  رويشگاه  اين كه رسد نظر ميه ، ب دليجان  شهرستان  نخجيران
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گيرد قرار   صورت  گردشگران  رفاه  جهت  در آينده  قرار است  كه  منطقه  گردشگري

  آورد.  فراهم را  خارجيو   داخلي  بيشتر بازديد گردشگران  هر چه  و زمينه  گرفته

  كوه  رويشگاهنيز و   ساوه  شهرستان  چرخي  كوه  رويشگاه  شدن  واقع  دليله ب -4

  حيات  با مديريت  همراه  ، حفاظت و ارتفاعات  اي صخره  لجور درمناطق  و كوه  امجك

 .باشد  مناطق  اين  ريزي برنامه  ضروريات از  و گردشگري  وحش

 80-90برابر   و بسيار قطور با قطر تنه  ديرزيست  درخت  تك 10 وجود  دليله ب -5

،  آشتيان  شهرستان  كرديجان  متر در منطقه 5/2حدود   پيراموني سانتيمتر و محيط

بسيار   با وسعت  منطقه  اين  است  الزم  كه  است آورده  را فراهم اي  مالحظه  قابل  گاه ذخيره

) On site maintinance( حفاظت در محل نوعاز   و حفاظت  محدود محصور شده

   .گيرد  صورت

  و كيفي  كمي  توسعه نيزموجود و   از وضع  حفاظت  نيز بحث  در ساير مناطق -6

  مطرح  خاك  از فرسايش  آبخيز و جلوگيري  هاي حوزه  اصالحگاه رويشگاهها از ديد

 .گردد

  در عدم  و اساسي  بسيار مهم  عواملاز   يكي  عنوان  به  گياهي  و بيماريهاي  آفات -7

در بايد المقدور  حتي  . بنابرايناست  مطرح  استان  در رويشگاههاي  درختان  تجديد حيات

  كوه -  تفرش  در شهرستان  امجك  و كوه زسق  كوه  شامل  استان  عمده  رويشگاه 5

و بيماريها در   ا آفاتب  مبارزه  ساوه  در شهرستان  چرخي  دراز و كوه  و كوه  نظركرده

  .رويشگاهها قرار گيرد  مديريت  هاي  برنامه
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كوه سقز  –نقشه شيب منطقه پراكنش پسته وحشي  -7شكل شماره 

 شهرستان تفرش

نقشه جهت جغرافيايي پراكنش پسته وحشي در كوه سقز  -8شكل شماره 

  شهرستان تفرش
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نقشه شيب منطقه پراكنش پسته وحشي در  -۹شكل شماره 

 كوه لجور شهرستان شازند

نقشه جهت جغرافيايي پراكنش پسته وحشي در  - ۱۰شماره شكل 

 كوه لجور شهرستان شازند
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  نقشه شيب منطقه پراكنش پسته وحشي در كوه چرخي شهرستان ساوه - ۱۱شكل شماره 

  

  نقشه جهت جغرافيايي پراكنش پسته وحشي در كوه چرخي شهرستان ساوه - ۱۲ه شكل شمار
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  كوه امجك شهرستان تفرش -نقشه شيب منطقه پراكنش پسته وحشي  -13شكل شمارة 
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  نقشه جهت جغرافيايي پراكنش پسته وحشي در كوه امجك -14شكل شمارة 

  شهرستان تفرش
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  دليجان اه هند شهرستانكوه سي درنقشه شيب منطقه پراكنش پسته وحشي  -15شكل شمارة 

  نقشه جهت جغرافيايي پراكنش پسته وحشي در كوه سياه هند شهرستان -16شكل شمارة 

  دليجان
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  نقشه شيب منطقه پراكنش پسته وحشي در كوه دراز شهرستان ساوه -19شكل شماره 

  

نقشه جهت جغرافيايي پراكنش پسته وحشي در كوه دراز شهرستان ساوه -20شكل شماره 
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