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  دهيچك

مين معيشت أت كه از ديرباز در گذران زندگي ونقشي  دليل  به) atlantica  Desf  Pistacia.(بنه  درختان از آمده دست هبسقز 
هدف اين پژوهش بررسي پيامدهاي برداشت . استاي برخوردار  اجتماعي ويژه -اهميت اقتصادي از داشته زاگرس يهنشينان ناح جنگل

راي انجام اين تحقيق ب. اي در اين ارزيابي بكار گرفته شده است عنوان نمايه سقز بر درختان بنه بوده و رويش قطري اين درختان به
شهرستان باال در  و بيوند پايين در روستاهاي بيوند مشابه زيوگرافي با شرايط في برداري بهره در حال تودهيك  وك توده رهاشده ي

 22در  است، اما قرار گرفته يبردار بهره مورد در گذشته رهاشده توده .قرار گرفتند يمورد بررس و استان كرمانشاه انتخاب ،جوانرود
برداشت سقز از درختان بنه از گذشته تا  ،يبردار بهره مورد تودهدر  .برداشت سقز در آن متوقف بوده است) 1391تا  1369(ر يسال اخ

مورد  تودهدر  و اصله 18 ،توده رهاشدهدر  براي ارزيابي رويش قطري .شده استانجام ) 1391(ش هپژواين سال انجام 
و از هر  عنوان درخت نمونه انتخاب به ،كه امكان برداشت نمونه رويشي از آنها وجود داشت درخت بنه پايه نر اصله 16يبردار بهره

 درختقه ياز  متر يسانت 30سنج در ارتفاع  با استفاده از مته سال يشيك جفت نمونه روي براساس روش شاين گروبر ،درختاصله 
 متوسط. شد يريگ اندازه 1391تا  1358 يدر دوره زمان يقطر ساالنه يش جاريرو، برداشت شده يشيرو يها در نمونه. شد برداشت

) 1391تا  1369و  1369تا  1358( يدر دو بازه زماننه جاري ساال قطري رويش درصدو  يدر طبقات قطر يش قطريدرصد رو
درصد رويش قطري مقايسه و  سميرنف -ها با استفاده از آزمون كلموگروف نرمال بودن داده. قرار گرفتمقايسه مورد و محاسبه 

درصد رويش قطري در  متوسطن يب جينتابراساس  .انجام شدمستقل  t با استفاده از آزمونهاي مورد بررسي  درختان بنه در توده
كه  1369تا  1358 يزمان  در بازه يمورد بررس يها در توده درختان بنه جاري ساالنه قطري رويش درصد طبقات قطري و

مورد  يها ن تودهياما اختالف ب ،مشاهده نشد يدار يمعن يآمارتفاوت  است، كسان بودهي يمورد بررس يها در توده يانسان يها دخالت
كه در  1391تا  1369 يدر بازه زمان جاري ساالنه قطري رويش درصد درصد رويش قطري در طبقات قطري و متوسطازنظر  يبررس

  .دباش يدار م يمعن ،توده رهاشده برداشت سقز متوقف بوده است
  

  .محصول غيرچوبي جنگلبرداشت سقز، رويش قطري ساالنه، گيري جنگل،  اندازه :يديكل يها واژه
  

  مقدمه
هاي  ازجمله گونه )Desf Pistacia atlantica.( بنه

ون هكتار از يليم 4/2معادل  ياست كه سطح يارزشمند
 ,Fatahi( خود اختصاص داده است مساحت كشور را به
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و  يصنعت يكه محصولدليل برداشت سقز  بهبنه  .)1995
 برداران قرار گرفته است مورد توجه بهره ،است ييدارو

)Jahanpur et al., 2001.(  شيرابه سقز كه در شرايط طبيعي
به نام  ،گردد هاي درخت بنه تراوش مي نيز از تنه برخي پايه

هاي  مصطكي شناخته شده و در برخي مناطق زاگرس به نام
 ,Ahmadi Lashkenari( بريزه يا برژه شهرت يافته است

سازمان جنگلها، مراتع و برداري  دفتر بهره ).2009
برداري سقز  تهيه طرح بهره 1364از سال  كشور آبخيزداري

 & Jazirehi(د هاي زاگرس آغاز نمو ه را در جنگلاز بن

Ebrahimi Rostaghi, 2003( . براي سقزگيري از درختان
در روش مديريتي رايج در منطقه انجام اين تحقيق، هر بنه 

 )سامان عرفي( جنگلياي  محدودهرت عرفي صو خانوار به
هاي عرفي در اصطالح محلي  به اين سامان. در اختيار دارد

بنشت  هكژ) منطقه مورد مطالعه(در شهرستان جوانرود 
برداري سنتي سقز از اواسط خرداد شروع  بهره .گويند مي
 ،براي اين كار. يابد شود و اواسط مرداد پايان مي مي

بند  گير، كاسه زن، گل تيشه(برداري از چهار نفر بهرههاي  گروه
برداري  در شيوه بهره. اند تشكيل شده) و مسئول تداركات

هاي اصلي  تنه و شاخه سنتي تعداد زيادي شيار در پوست
 متر، سانتي 20بيش از عموماً درخت بنه با قطر برابر سينه 

لي هاي گ هاي تراوش شده در كاسه د و شيرابهشو ايجاد مي
نشين با  اين كار توسط روستاييان جنگل. شود آوري مي جمع

شود و در هر نوبت  سال انجام مي سه تا چهاراعمال تناوب 
گرم شيره  287طور متوسط از هر درخت بنه،  برداري، به بهره

  ).et al., 2006 Bordbar(د شو  سقز استخراج مي
ا چند عامل مخرب يك ير يثأكه جنگل تحت ت  زماني 
با توجه به نوع و شدت اثر  ،رديگ يقرار م يا مصنوعي يعيطب

 جنگل يميا قدرت خودتنظيآنها ممكن است حالت تعادل 
 ).et al.,1997 Barnes( ن بروديا از بي شدهف يضعت

 يبقا، بنه از گونه باارزش يراصوليه و غيرو يب يبردار بهره
 رو ساخته و موجب زوال آن در روبه يجد  آن را با مخاطره

نتايج  ).Fatahi, 1994( شده است يجنگل يها عرصه
گونه  انجام شده درخصوص داخلي هاي تعدادي از پژوهش

مطالعه روند ترميم . باشد به اختصار به شرح زير مي بنه

كه  مشخص نمودپوست در درختان بنه بعد از برداشت سقز، 
مربوط  يبردار م پوست درختان بنه مورد بهرهين ترميشتريب

م مربوط به ين ترميانسال و كمتريبه درختان جوان تا م
در  .)Bordbar et al., 2009( باشد يدرختان مسن م

رشد ، يشاداب ،رنديگ يقرار م يريگ كه مورد سقز يدرختان
ي از درختان كمتر برگ يو عرض يساالنه شاخه و رشد طول

 Karamshahi et( رنديگ يقرار نم يبردار كه مورد بهره است

al., 2004( .در طبقات  نمودار پراكنش درختان بنه يبررس
كه در  نشان داد هاي قالجه استان كرمانشاهدر جنگل يقطر

با تعداد در هكتار ، متر يسانت 30كمتر از  يطبقات قطر
درختان بنه  يداريپا يبرا ن تحقيقيدر ا .استكمبود مواجه 

 يط محليو با توجه به شرا يمنف يينما يبا استفاده از منحن
درخت در هكتار در  اصله هشتتا  ششنكه يا يبرامنطقه 

 30كاشت  ،دداشته باشوجود  يمتر يسانت پنج يطبقات قطر
 ,.Pourreza et al(شده است ه يتوصدر هكتار نهال اصله 

هاي  در جنگل بنه يسنج ستيز يها هينمادر بررسي . )2008
متر و  ده يال پنج زاد بنه درختان دانه يدامنه ارتفاع ،اسوجي

متر  هشتتا  دون يزاد بنه ب درختان شاخه يارتفاع دامنه
ن تعداد يشتريباين تحقيق  نتايجبراساس . شده استگزارش 

متر پراكنش  يسانت 30تا  10ن يب يدرختان بنه در دامنه قطر
 9/83بنه با  -پ بلوطيمربوط به ت ن تراكميشتريب. رنددا

بادام  -پ بنهين تراكم مربوط به تيهكتار و كمتر اصله در
ن يآورد ا دست. ه استاصله در هكتار بود 8/41با  يكوه

تاج در درختان  يدگيانگر آن است كه سرخشكيپژوهش ب
. )Falahchay et al., 2009( شتر استيب يبردار مورد بهره

 يفيو ك يات كميو خصوص يشگاهيرو يازهاياز ن يبرخ
 كه ج نشان دادينتا بررسي شد و خلخال دردرختان بنه 

از سطح  باالتر متر 1800تا  760ن يدرختان بنه در ارتفاع ب
تا  320ساالنه  يكه متوسط بارندگ ييها شگاهيا و در رويدر

 1/17تا  2/10ن يساالنه ب ين دمايانگيمتر و م يليم 440
ج ين نتايهمچن .دنپراكنش دار ،ر استيگراد متغيدرجه سانت

نه درختان بنه ين قطر برابر سيانگينشان داد كه م يارآماربرد
متر و  9/1متر، حداكثر ارتفاع تنه درختان بنه  يسانت 6/14

ن قطر تاج يانگيم ،متر 81/0ارتفاع تنه درختان بنه  حداقل



  بنه درختان پيامدهاي سقزگيري بر رويش قطري  ١٨٠

متر  9/2ن ارتفاع كل بنه يانگيمتر و م 48/2درختان بنه 
ات يخصوص .)Rostamikia et al., 2009( بوده است

در استان درختان بنه  سنجي ستيز يها هينماو  يشگاهيرو
پراكنش  يارتفاع دامنهكه  و مشخص شد يبررسمركزي 

تعداد  ،ايمتر از سطح در 2030 تا 1845ن يدرختان بنه ب
ن يانگياصله درخت در هكتار، م 100تا  75درختان بنه 

 پنجمتر و حداكثر ارتفاع درختان بنه  8/3ارتفاع درختان بنه 
ق ارتفاع تنه درختان يحقتن يج ايبراساس نتا. باشد يمتر م
متر بوده  7/2ز برابر ين ارتفاع تاج نيانگيمتر و م 2/1بنه 
ن يانگيممتر و  يسانت 7/16نه ين قطر برابر سيانگيم. است
متر است  93/2و  56/4ب يترت هبتاج بزرگ و كوچك  قطر
 اند زاد بوده صورت شاخه هب درصد درختان بنه 33و 

)Zahedipour et al., 2007(. يكم يها يژگير ويثأتالعه مط 
 ن گونهيا يرچوبيغزان محصوالت يبر م درختان بنه يفيو ك

ن يدرصد ب پنجدر سطح  يمثبت يهمبستگ كه نشان داد
و  تاج، قطرتاج  نه، ارتفاع كل، ارتفاعيبرابرس قطر يها هينما

ن يهمچن. شود يمشاهده م يديزان سقز توليبا م ارتفاع تنه
زان يم ،برخوردارندتنه و تاج  شتريب سالمتكه از  يدرختان
نتايج  .)Daryaei et al., 2010(شتري دارند يب يديتول سقز

 ييعناصر غذا يها يژگير تاج درخت بنه بر ويثأتبررسي 
كه مقدار  نشان دادسروآباد كردستان  يها خاك در جنگل
ر تاج نسبت به يتروژن و فسفر در زين ،يعناصر كربن آل

   .)Hosseini et al., 2011( باشد يشتر ميط اطراف بيمح
درخصوص كه  بيانگر آن استمرور مطالعات انجام شده  

 سنجي هاي زيست بر شاخصبرداشت سقز  پيامدهايارزيابي 
 موردهاي  در توده  و مقايسه اين نمايه )ويژه رويش قطري به(

 .است انجام نشده پژوهشيبرداري نشده  برداشت سقز و بهره
 ارزيابي پيامدهاي برداشت سقز بر اين پژوهشهدف 

در اين  يا عنوان نمايه رويش قطري به بوده ودرختان بنه 
  .كار گرفته شده است هب يارزياب
  

  ها مواد و روش
  مورد مطالعه قهمنط

به شده  يبردار بهره تودهبراي انجام اين تحقيق يك 
 8/4رهاشده به مساحت  ههكتار و يك تود 6/9مساحت 

منظور حذف اثر  به(هكتار با شرايط فيزيوگرافي مشابه 
وند باال و يب يدر روستاها) يعيشناخته شده طب هاي عامل

انتخاب شدند  ، استان كرمانشاهن شهرستان جوانرودييوند پايب
و  يمحل ساكنان هاستناد به گفتبا  ).1و شكل  1جدول (
از  يري، سقزگشهرستان جوانرود يعيد اداره منابع طبييأت

سال ( 1391تا  1369توده رهاشده از سال  هدرختان بن
 شدهوند باال متوقف يب يدر روستا )رو پيشانجام پژوهش 

اين از  يريسقزگ ،يبردار مورد بهره  تودهاما در  است،
مورد مطالعه در  همنطق. شود انجام ميدرختان بدون وقفه 

 گرفته قرار يزاگرس خارجا يخورده  نيواحد زاگرس چ
 آن ساالنه ين بارندگيانگيمو  )Anonymus, 2010( است

  .باشد يم متر يليم 6/554

 
  يمورد بررس يها و مساحت توده يوگرافيزيمشخصات ف - 1ل جدو

  )هكتار( مساحت  )متر( ايازسطح در ارتفاع  )درصد(  بيش  متوسط  جهت  توده

  6/9  1200-1450  52  يشمال شرق  شده  يبردار بهره
  8/4  1200-1450  52  يشمال شرق  رهاشده
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مورد  يها در تودهدرختان بنه موجود  دهنده اه نشانينقاط س( شهرستان جوانرودو  موقعيت منطقه موردمطالعه در كشور، استان كرمانشاه  -1 شكل
  .)باشد يم يبررس

  
  پژوهشروش 

هاي مورد بررسي با استفاده  بعد از برداشت محدوده توده
و ضمن  شداقدام به آماربرداري صددرصد  GPSاز 

هاي  برابرسينه تمام گونه گيري قطر و اندازه يادداشت نام گونه
در ، در درختان بنه قطر يقه و قطر ها موجود در توده درختي
 متر تا دقت سانتي) متر از يقه سانتي 30( گيري نمونه ارتفاع

ارتفاع  و ارتفاع كل( ، ارتفاع)كش دوبازو خطبا استفاده از (
، )سنج سونتو با استفاده از شيب( متر تا دقت دسي) تنه

با (ي هاي رويش ضخامت پوست در ارتفاع برداشت نمونه
و دو قطر عمود بر هم تاج تا دقت ) سنج استفاده از پوست

 يبررس يبرا .گيري شد اندازه )با استفاده از متر( متر دسي
با استفاده از  يمورد بررس يها در توده يش قطريرو

در  ،درختان بنه يدرون يدگيو با توجه به پوس يگردش جنگل
 اصله 18 رهاشده اصله و در توده 16 يبردار مورد بهرهتوده 
از هر . عنوان درخت نمونه انتخاب شد به بنهدرخت  پايه نر

 قه،ياز  يمتر يسانت 30در ارتفاع  اصله درخت نمونه
دو  )Ghazanfari et al., 2003( ن گروبريروش شابراساس 

 يها نمونه. برداشت شد 1391ماه  آذردر رويشي  هنمون
هاي چوبي كه از  پس از انتقال به آزمايشگاه در قالب يشيرو

، 100قرار داده شد و با سه نوع سنباده  ،تهيه شده بود پيش
ترتيب از زبر به نرم سنباده زده شدند تا سطح  به 400و  220

برداشت  يشيرو يها در نمونه. آنها صاف و صيقلي شود
ن حلقه يآخر( 1358 از سال  ساالنه يش شعاعيرو شده،
سال ( 1391تا  )ها نمونه يص در تماميقابل تشخ يشيرو

 1001استريوميكروسكوپ مدل با  )رو پيشانجام تحقيق 
ZSM ش ي، رويش شعاعيرو كردنو با دوبرابر  يريگ اندازه
تا  1358( يمورد بررس يبازه زمانساالنه در  يجار يقطر

 يدر طبقات قطر يش قطريرو متوسط درصد و )1391
متوسط رويش شعاعي دو نمونه برداشتي از تنه  .شد محاسبه

 يبرا .استفاده قرار گرفت درختان نمونه در محاسبات مورد
نسبت به  يش قطريدرصد روسه يقاماز  يريان اثر سقزگيب

درصد رويش متوسط و  يدر طبقات قطر قطر بدون پوست
  .شد استفاده يمورد بررس يبازه زمانقطري ساالنه  در 

  ها داده يل آماريه و تحليتجز
با استفاده از آزمون  ها دادهع ينرمال بودن توز يبررس

ش ين درصد رويانگيمسه يمقا و رنفيسم -كلموگروف
در دو در طبقات قطري و درصد رويش قطري ساالنه  يقطر

 .انجام شد مستقلتي  نبا استفاده از آزمو يتوده مورد بررس



  بنه درختان پيامدهاي سقزگيري بر رويش قطري  ١٨٢

 از يآمار يها ليه و تحليمحاسبات و تجزانجام  يبرا
  .استفاده شد SPSS19 و Excel يافزارها منر
  
  جينتا

  يمورد بررس يها توده يسنج ستيز يها هينما 
در توده دهد كه براساس تعداد در هكتار،  يج نشان مينتا
پ يت درصد حضور دارد و 92گونه برودار به ميزان  شده رها
هاي  گونه ،يبردار مورد بهره تودهدر  .است برودار يجنگل

درصد حضور  10و   82ترتيب به ميزان  برودار و مازودار به
ميزان حضور بنه  .استمازودار  -داربرودارند و تيپ جنگلي 

برداري  درصد و در توده مورد بهره 6/5توده رهاشده در 
 يكم، گالبيكهاي  عالوه بر بنه، گونه. باشد درصد مي 2/7
و زالزالك با درصد حضور كمتر از  يوحش ي، آلبالويوحش 
هاي مورد بررسي  در تودههمراه  يها عنوان گونه درصد به كي

بررسي هاي مورد  فرم پرورشي توده .)2شكل ( حضور دارند
 درنظر گرفتنبدون نه يبرابرس ميانگين قطر. استزاد  شاخه
 شده مورد پژوهش رهاو  يبردار مورد بهرههاي  در تودهگونه 

مورد  يها در توده. متر است سانتي 1/9و  2/15ترتيب  به
ار يمتر بس يسانت 15از  ترشيتعداد درختان با قطر ب يبررس

 .شوند يه مه مشاهديپا صورت تك محدود و عموماً به
 يبردار مورد بهره لكهشده در  گيري قطورترين درخت اندازه

متر و در توده  سانتي 110يك اصله درخت مازودار به قطر 
. متر بود سانتي 5/74ك اصله درخت بنه به قطر ي شده رها

مورد هاي  در تودههكتار متوسط تعداد درخت در 
و اصله  398اصله و  172ترتيب  به شده رهاو  يبردار بهره
مترمربع  5/5 يبردار مورد بهره  لكهزميني در  رويه نيانگيم

محاسبه مترمربع در هكتار  4/4رهاشده در هكتار و در توده 
  .شد

 

  
  هاي مورد بررسي اي در توده تركيب گونه -2شكل 

  
  هاي مورد بررسي بنه در تودهسنجي  زيست هاي نمايه

درختان بنه  يسنج ستيز يها هينماهاي آماري  مشخصه
  .شده است ارائه 2در جدول  يمورد بررس يها در توده
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  يمورد بررس يها بنه در توده يسنج ستيز يها هينما پارامترهاي آماري - 2 جدول
  دامنه  نهيشيب  نهيكم  اريانحراف مع نيانگيم يسنج ستيزيها هينما توده

  شده رها

  0/65  5/84  5/19  6/13 1/45 )متر يسانت(قهي قطر
  8/6  9/9  1/3  5/1 9/5 )متر(تاجقطر

  7/8  6/10  9/1  7/1 3/6 )متر(ارتفاع كل
  4/3  9/3  5/0  8/0 0/2 )متر(ارتفاع تنه

  2/7  0/8  8/0  2/1 3/4 )متر(تاجارتفاع
  4/69  9/76  5/7  5/14 7/28 )مترمربع(سطح تاج

  يبردار مورد بهره

  5/83  5/105  0/22  9/17 8/50 )متر يسانت(قهي قطر
  5/9  6/11  1/2  8/1 8/5 )متر(تاجقطر

  7/6  9/8  2/2  4/1 0/5 )متر(ارتفاع كل
  0/6  7/6  7/0  7/0 8/1 )متر(ارتفاع تنه

  2/5  2/6  0/1  1/1 2/3 )متر(تاجارتفاع
  2/101  5/104  3/3  3/17 6/28 سطح تاج، متر مربع

  
 يها در توده يدر طبقات قطردرختان بنه  يش قطريرو

   يمورد بررس
مورد  يها درختان بنه در توده يش قطريرو يها آماره

 انگر آن است كهيب جينتا .شده است ارائه 3مطالعه در جدول 
درصد رويش قطري  1369تا  1358زماني در دوره 

يكسان بوده  نام، تقريباً طبقات قطري هممتعلق به درختان بنه 
نتيجه مقايسه آماري اين مشخصه بيانگر نبود اگرچه و است 

در دوره زماني ياد ولي  ،)4جدول ( باشد دار مي اختالف معني

اختالف درصد رويش قطري درختان بنه متعلق به  شده،
 قطري متر از ساير طبقات سانتي 50و  25 قطري هاي طبقه

اختالف بين  1391تا  1369 زماني   اما در دوره است،بيشتر 
تا  35 طبقات قطريدر درصد رويش قطري هاي  ميانگين

اطمينان  هاي مورد بررسي در سطح تودهدر  متر يسانت 60
تا  15 يبين طبقات قطر يولاست،  بوده دار درصد معني 95
اختالف از نظر  يمتر ازنظر مشخصه مورد بررس يسانت 30
  ). 4و جدول  4و  3 يها شكل( باشد يمدار ن معني يآمار

  
  يمورد بررس يها درتوده يدر طبقات قطر بنهنمونه درختان  يش قطريرو يها آماره - 3جدول 

 نيانگيم  توده
 )در سالمتر ميلي(

 اريانحراف مع
 )در سالمتر ميلي(

   كمينه
  )در سال متر ميلي(

  بيشينه
  )در سال متر ميلي(

 آوردبر يخطا
  )درصد(

      )شده يريسقزگ(وند بااليب
  6/7  4/3  4/2  3/0  8/2  )1358-1369بازه(

    )رهاشده(وند بااليب
  1/8  3/3  2/2  3/0  7/2  )1369-1391بازه(

         )شده يريسقزگ(نييوند پايب
  9/20  6/3  9/0  8/0  7/2  )1358-1369بازه(

         )شده يريسقزگ(نييوند پايب
  5/9  7/2  7/1  3/0  3/2  )1369-1391بازه(



  بنه درختان پيامدهاي سقزگيري بر رويش قطري  ١٨٤

  

  1369تا  1358 يدر بازه زمان يدرختان بنه در طبقات قطر يش قطريرودرصد  - 3شكل
  

  

  1391تا  1369 يدر بازه زمان يدرختان بنه در طبقات قطر يش قطريرودرصد  - 4شكل
  

 يمورد بررس يها در توده يدر طبقات قطر يش قطريرودرصد ن يانگيسه ميمقا  - 4جدول 

  ها ميانگينه مقايس  ها واريانس همقايس 
 سنجي هاي زيست مشخصه

F محاسبه شده  P-value  t شده محاسبه  P-value  

     درصد رويش قطري در طبقات قطري      
  )1358- 1369بازه (

692/0  419/0  0.397-  697/0  

    درصد رويش قطري در طبقات قطري       
  )1369- 1391بازه (

584/3  088/0  604/2-  05/0‹  

  

 يدر بازه زمان بنهدرختان نمونه ساالنه  يش قطريرو
  يمورد بررس يها تودهدر  1391تا  1358
درصد   نيانگيمن ياختالف ب انگر آن است كهيب جينتا

 يدر دوره زمان بنهنمونه درختان ساالنه  يش قطريرو

 يريگ سقز يمورد بررس هر دو تودهكه در  1369تا  1358
و =t -245/1( باشد يدار نم يمعن است، شده انجام مي

227/0P= .( تودهدر كه  1391تا  1369 يزمان  دورهدر 
ن درختان بنه در يب ،ز متوقف بوده استقرهاشده برداشت س
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در  ساالنه يش قطريازنظر درصد رو يموردبررس يها توده
 است دار بوده ياختالف معن درصد 99 اطمينان سطح

)890/8- t= 01/0و<P( )5و شكل  5   جدول.(  

  

  

  .يمورد بررس يبازه زماندر نمونه بنه ساالنه درختان  يش قطريرودرصد   -5شكل 
  

  .1391تا  1358 يدر بازه زماندرختان بنه ساالنه  يش قطريرودرصد ن يانگيسه ميمقا  - 5جدول 
  ها ميانگين همقايس  ها واريانس همقايس 

 سنجي هاي زيست مشخصه

F محاسبه شده  P-value  t شده محاسبه  P-value  

ساليانه               درصد رويش قطري 
  )1358-1369بازه زماني (

812/0  378/0  245/1-  227/0  

درصد رويش قطري ساليانه               
  )1369-1391بازه زماني (

705/2  107/0  890/8-  01/0‹  

  

  بحث 
گيري بر  سقزمنظور ارزيابي پيامد  به رو پيش در پژوهش

هايي با شرايط فيزيوگرافي مشابه  رويش درختان بنه، توده
طبيعي مؤثر بر مقدار  هشد شناخته هاي عاملحذف اثر (

كه سقزگيري در فصل تابستان از آنجا .انتخاب شدند) رويش

در  شود، بذردهي درختان بنه انجام مي و همزمان با فصل
ريافتي را صرف ماده بنه بخشي از انرژي دهاي  نتيجه پايه

تواند بر كميت رويش  اين موضوع مي .كنند بذردهي مي
منظورحذف   به بنابراين ،گذار باشد قطري در درختان ماده اثر
عنوان درخت  هاي نر به تنها پايه ،اثر جنسيت بر مقدار رويش
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عالوه بر . نمونه براي برداشت نمونه رويشي انتخاب شدند
عنوان يك عامل مهم  بهبراي كاهش اثر سن درختان اين، 

اثرگذار بر رويش، درصد رويش قطري درختان بنه متعلق 
  . مورد مقايسه قرار گرفت و هم نام هاي قطري مشابه به طبقه

تا  1358آمده در دوره زماني  دست هبراساس نتايج ب
هاي مورد بررسي  هاي انساني در توده كه دخالت 1369

بنه در هر دو توده يكسان بوده است و سقزگيري از درختان 
بين ميانگين درصد رويش  است، شده مورد بررسي انجام مي

اختالف آماري نام  همقطري درختان بنه در طبقات قطري 
در دوره  .)5و  3هاي  شكل(داري وجود نداشته است  معني

برداشت از كه در توده رهاشده  1391تا  1369زماني 
رويش قطري  اختالفاگرچه  ،است درختان بنه انجام نشده

اما  باشد، دار نمي متر معني سانتي 30تا  15 در طبقات قطري
يمتر سانت 60تا  35اختالف رويش قطري در طبقات قطري 

نه درختان نمونه بنه در دو و نيز اختالف رويش قطري ساال
دار و ميانگين درصد رويش قطري  توده مورد بررسي معني

برداري بيشتر است  در توده رهاشده نسبت به لكه مورد بهره
كه برداشت سقز  انجاز آ ).5 و جدول  5و  4هاي  شكل(

 20از  ترنه بيشبرابر سي در درختان بنه با قطر عموماً
دار  ، معني)et al., 2006 Bordbar( گيرد متر انجام مي سانتي

هاي قطري  نبودن تفاوت رويش  قطري در درختان طبقه
با اين موضوع مرتبط  توان متر را مي سانتي 30تر از  پايين
 . دانست

شايان توجه است كه با وجود فراواني بيشتر درختان  
برداري در مقايسه با توده رهاشده و  قطور در لكه مورد بهره

با وجود تعداد كمتر درخت در واحد سطح در لكه مورد 
در مقايسه با توده رها ) اصله در هكتار 172(برداري  بهره

و درنتيجه كمتر بودن رقابت ) هكتاراصله در  398(شده 
رود كه درختان  برداري، انتظار مي تاجي در توده مورد بهره

بيشتري به رويش قطري برداري تمايل  بنه در لكه مورد بهره
اما نتايج بيانگر كمتر بودن رويش قطري  داشته باشند،

برداري در مقايسه با توده  درختان بنه در توده مورد بهره
بررسي منحني درصد رويش قطري  .باشد رهاشده مي

نشان داد كه  )5شكل ( بررسي درختان بنه در دو توده مورد

كه از درختان بنه دو ) 1369تا  1358(هاي  سال  در فاصله
منحني درصد رويش قطري در است، شده  توده سقزگيري مي
 ،بوده استهمسان  و نسبتاًدرپي  وخيز پي دو توده داراي افت

ن كه سقزگيري از درختا) 1391تا 1369(اي ه اما در سال
صد رويش منحني در ،بنه توده رهاشده متوقف شده است

 برداري مقايسه با توده مورد بهرهقطري در توده رهاشده در 
هاي  در سال. باشد مي هاي كمتري برخوردارخيز و افت از
وخيزهاي  افت برداري مورد بهره تودهدر  )1391تا 1369(

دهنده تناوب برداشت  تواند نشان شود كه مي ديده مي بيشتري
با توجه به شرايط فيزيوگرافي و اقليمي يكسان  .سقز باشد

موثر در  هاي عاملهاي مورد بررسي، يكي از  رويشگاه توده
گيري الگوي رويش و مقدار درصد رويش قطري  شكل

 1391تا  1369هاي  درختان بنه اين دو توده در سال
صورت سقزگيري از درختان بنه در  ن بهتواند دخالت انسا مي
رسد كه  نظر مي بنابراين به. برداري باشد مورد بهره توده

سقزگيري سبب كاهش درصد رويش قطري درختان بنه لكه 
عالوه بر  .است شدهبرداري نسبت به توده رهاشده  مورد بهره

سنجي درختان بنه در  هاي زيست گيري، تفاوت نمايه سقز
تواند بر اختالف رويش قطري  ررسي نيز ميهاي مورد ب توده

برداري شده در مقايسه با درختان  درختان بنه بهره
نتايج بررسي مشخصه ارتفاع . ثر باشدؤبرداري نشده م بهره

تاج درختان بنه در دو توده مورد بررسي در اين پژوهش 
نشان داد كه مقدار ميانگين اين مشخصه در طبقات قطري 

بيشتر از لكه مورد ) متر 2/4(رهاشده نام در توده  هم
و اين اختالف در  )2جدول ( است) متر 8/2(برداري  بهره
و =t -45/4( باشد دار مي درصد معني 99اطمينان  سطح

01/0<P( . است كه نسبت ارتفاع تاج به ارتفاع  ذكرشايان
از مقدار نيز ) درصد 68(كل در درختان بنه در توده رهاشده 

. بيشتر است) درصد 63(برداري  ده مورد بهرهاين نمايه در تو
برخي از دار  هاي ديگري نيز به اختالف معني در پژوهش

در  گيري شده درختان بنه سقز سنجي هاي زيست مشخصه
. است شدهاشاره  برداري نشده با درختان بهره مقايسه

تر بودن تاج در درختان  سرخشكيدگي بيشتر تاج و ناسالم
در مقايسه با  ،گيرند گيري قرار مي اي كه مورد سقز بنه
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مورد  ،گيرند برداري قرار نمي اي كه مورد بهره درختان بنه
همچنين ). Falahchay et al., 2009(ييد قرار گرفته است أت

  بيانگر آن است كه در درختان بنهديگري نتايج پژوهش 
اي كه مورد  گيري در مقايسه با درختان بنه مورد سقز

 رشد ساالنه شاخهشادابي كمتر،  ،گيرند ار نميبرداري قر بهره
 باشد كمتر مي رشد طولي و عرضي برگكمتر و 

)Karamshahi et al., 2004(.   
توان عنوان كرد كه  مي آمده دست بهبراساس نتايج 

استمرار سقزگيري فرصت رويش را از درختان بنه سلب 
 ، توان و انرژي درختبرداري و در درختان مورد بهره كرده
شده  صرف توليد سقز و ترميم پوست و چوب زخم عموماً
العمل دفاعي  توليد سقز در درختان بنه نوعي عكس. دشو مي

برداران براي  زخمي است كه بهره در برابر صدمه و يا
 ,.Shuraki et al(كنند  برداشت سقز در تنه درختان ايجاد مي

2006(.    
آمده نياز به انجام تحقيقات  دست هبراي توجيه نتايج ب

شايان توجه . فراهم شودتا امكان بحث كاملتر  استبيشتري 
اگرچه در اين تحقيق رويش قطري درختان متعلق به  ،است
ولي نام مورد مقايسه قرار گرفته است،  هاي قطري هم طبقه
تواند دليل بر  نميهميشه قطر بودن  كه هم پذيرفته شوداگر 
مقايسه رويش قطري درختان متعلق به  ،سن بودن باشد هم

تواند در كاهش اثر سن بر  تنها مي هاي قطري مشابه طبقه
بنابراين بخشي از تفاوت  ،ثر باشدؤم كميت رويش قطري

رويش را بايد به اختالف سن درختان نمونه مورد بررسي 
درختان جنگلي تحت  ويشدر ضمن از آنجاكه ر. نسبت داد

 نحوه گونه، سرشت فيزيولوژي،( تأثير عوامل دروني درخت
 و ژنتيكي مشخصات حياتي، هاي دوره در درخت رشد

 و آب وضعيت( هاي محيطي مؤلفه و) مادري پايه مرغوبيت
ارتفاع از سطح دامنه،  اييجغرافي جهت زمين، شيب هوايي،
تغذيه آبي، فاصله  ،نوع خاك، عناصر قابل جذب خاكدريا، 

بين درختان، وضعيت رويش درختان مجاور و موقعيت 
 ،)Marvi Mohajer, 2005( باشد مي )درخت در توده

 موردتوجهياد شده را نيز بايد  هاي عاملاثرپذيري رويش از 
  . قرار داد

و ساير  رو پژوهش پيشنتايج  هب توجهبا  مجموعدر 
 ;Karamshahi et al., 2004( هاي انجام شده پژوهش

Pourrez et al., 2008; Falahchay et al., 2009  ( 
برداري سقز در كنار  كه بهره توان چنين برداشت كرد مي

پيرو آن بر استمرار بقاي آن تهديدي كه بر توان رويشي و 
فرصتي براي پذيرش اين درختان را در نظام معيشتي  دارد،

توان  مردمان اين ديار فراهم كرده كه با اتكاي بر آن مي
ضعف كمبود زادآوري اين درختان را با كاشت و نگهداشت 

برداري و يا با  هاي بهره به جاي بهره و عوارض طرح  نهال
برقراري تعادل . هايي فراهم كرد كاهش آن در چنين جنگل

  .ستا ها هاده و ستاده رمز استمرار بقاي تمامي سيستمن
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Abstract 
The historically-established exploitation of resin from wild pistachio (Pistacia atlantica 
Desf.) plays a great role in the socioeconomic balance and livelihood of rural 
communities of Zagros forest region. The objective of this study is to assess the impact 
of resin exploitation on diameter increment of wild pistachio. Two stands including a 
4.8 ha abandoned stand (in which resin exploitation was previously ceased between 
1991 and 2013) and a 9.6 ha stand (currently undergoing resin exploitation) with similar 
physiographic conditions were selected in the villages Bivand-bala and Bivand-paeen in 
Javanroud, Kermanshah province. To evaluate the diameter increment, 18 tree samples 
in the abandoned stand and 16 samples in the utilized stand were taken, and increment 
cores were extracted from each tree at the height of 30 cm using increment borer. In the 
increment cores, current annual radial increment (CARI) was measured for a period 
between 1980 and 2013. Current annual diameter increment (CADI) and its percentage 
(PCADI) of all diameter classes were calculated for two periods of 1980-1991 and 
1991-2013. The normal distribution of the data was tested using Kolmogorov–Smirnov 
test. Comparing diameter increment of trees in the two stands was performed by 
independent-samples t test. The results indicated no significant difference in the average 
PCADI values between the abandoned and utilized stands during 1980-1990 (in which 
both stands had undergone relatively similar level of human interferences and resin 
extraction). The results for the period of 1991-2013 (in which resin exploitation was 
ceased in the abandoned stand) the average values of PCADI in diameter classes (35-60 
cm) were significantly different between the two studied stands, where the abandoned 
stand showed higher values than the utilized stand. However, no significant difference 
was observed between the two stands between 1980 and 1991. Furthermore, the 
averages of PCADI in wild pistachio trees were significantly different for the period of 
1991 to 2013 (P< 0.01).  
  
Keywords: Forest measurement, resin exploitation, annual diameter increment, non-
timber forest product.  

  


