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بررسي آماري شرايط فيزيوگرافيک رويشگاههاي پسته وحشي در استان فارس با استفاده از سامانههاي
اطالعات جغرافيايي ()GIS
محمدرضا نگهدار صابر ،*7محمد فتاحي ،5مجتبي پاکپرور 8و الدن جوکار
 -*1نويسنده مسئول ،مربي پژوهش ،مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان فارس ،پست الکترونيک:
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 -2استاديار پژوهش ،مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور.
 -3مربي پژوهش ،مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان فارس.
تاريخ دريافت68/11/22 :

تاريخ پذيرش67/7/31 :

چکيده
گونههاي پسته وحشي ،بنه ( )Pistacia atlanticaو کلخونگ ( )Pistacia khinjukاز گونههاي خشکيپسند منطقه رويشي
ايران و توراني هستند .گسترشگاههاي پسته وحشي در استان فارس به مساحت  3211111هکتار در چهار تيپ جنگلي کيکم-
بنه ،بادام -پسته وحشي (بنه و کلخونگ) ،بلوط -پسته وحشي و پسته وحشي مشاهده ميشوند .با استفاده از سامانههاي اطالعات
جغرافيايي نقشه پراکنش گسترشگاههاي پسته وحشي ،طبقات ارتفاعي ،شيب و جهت شيب در مقياس  1:221111در استان
فارس تهيه گرديد و سپس نقشه پراکنش با هر يک از نقشههاي طبقات ارتفاعي ،شيب و جهت شيب در هم ادغام شدند .نتايج
آماري با آزمون  Fمقايسه و مشخص شد که  %27اين گسترشگاهها در ارتفاع  1111تا  2111متر از سطح دريا و  %22/2آنها در
طبقه شيب بين  %12تا  %31واقع شده است %88 .جهت جغرافيايي در اين رويشگاهها شمالي و جنوبي است.
واژههاي کليدي :بنه ،کلخونگ ،شيب ،جهت ،ارتفاع ،سامانههاي اطالعات جغرافيايي ،استان فارس.

مقدمه

سرما و يخبندان زمستان و طوالني بودن مدت خشکي در

استان فارس با مساحتي بيش از  120111کيلومترمربع

تابستان ،متوقف مي گردد .اين ناحيه سه چهارم خاك ايران

در طول شرقي` 37و ْ 21تا´ 01و ْ 22و عرض شمالي´ 7و

را پوشش داده و  84درصد فلور ايران را عناصر اين ناحيه

ْ 27تا´ 02و ْ 31و در ارتفاع متوسط  1041متري از سطح

تشکيل ميدهند .تعداد درختان و درختچههاي آن از 311

دريا در جنوب ايران قرار دارد که بخش اعظم آن را ناحيه

گونه متجاوز بوده و گونههاي اندميک زيادي در آن ديده

رويشي ايران و توراني در بر ميگيرد.

ميشود (ثابتي.)1372 ،

گونههاي پسته وحشي ،بنه ( )Pistacia atlanticaو

تنوع رويشگاههاي گونههاي پسته وحشي در استان

کلخونگ ( )Pistacia khinjukاز گونههاي خشکيپسند

فارس بسيار زياد است و اين تنوع بهصورت عمدهاي

منطقه رويشي ايران و توراني است .کمي مقدار باران و

تحت تأثير عوامل اقليمي و سطحاالرضي ايجاد ميشود،

طوالني بودن فصل خشک معموالً اين ناحيه را از ساير

بهنحوي که بيش از  01ترکيب رويشي مختلف در مورد

نواحي متمايز ميسازد .نوسان حرارت در اين منطقه خيلي

گونههاي پسته وحشي در استان تشخيص داده شده است

زياد است و فعاليت حياتي گياهان بههمين علت در اثر

(شکل  .)1گسترشگاههاي پسته وحشي در استان فارس
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به مساحت  3211111هکتار در چهار تيپ جنگلي کيکم-

سطح دريا اعالم کرده و با استفاده از منحني رويش (قطر

بنه ،بادام -پسته وحشي (بنه و کلخونگ) ،بلوط -پسته

و ارتفاع) نشان داد که در شيبهاي شمالي اين منطقه

وحشي و پسته وحشي مشاهده ميشوند (نگهدارصابر و

فراواني و کيفيت رويش بنه بيشتر از شيبهاي جنوبي

همکاران.)1362 ،

بوده است .بتولي ( )1361در مورد فيزيوگرافي

شايان ذکر است که در مورد شرايط فيزيوگرافي

رويشگاههاي بنه -بادام در رشته کوههاي کرکس اصفهان

رويشگاههاي گونههاي پسته وحشي بهويژه بنه منابع

گفته است که متوسط درصد شيب در رويشگاههاي

زيادي ذکر شده که به برخي از آنها اشاره ميشود .فتاحي

ارتفاعات شيبدار منطقه درين بين  %31تا  %21و در

( )1370مناطق پراکنش ارتفاعي گونههاي پسته وحشي در

ارتفاعات جنوب غربي کرکس بين  %31تا  %82متغير بوده

کهگيلويه و بويراحمد را از  011تا  2211متر از سطح

و پهنه ارتفاعي رويشگاه در درين  1111تا  1611متر از

دريا اعالم کرده است .نامبرده دامنه مناسب گسترش پسته

سطح دريا و در ارتفاعات جنوبغربي کرکس بين 1311

وحشي در زاگرس را از  711متر تا  3111متر از سطح

تا  2411متر از سطح دريا متغير ميباشد .عمده

دريا دانسته و در نهايت دامنه گسترش  P. atlanticaرا از

رويشگاههاي اين اجتماعات در شيبهاي شمالشرق

 1211تا  2211متر از سطح دريا و  P. khinjukرا از 711

است که از ميزان رطوبت بيشتري نسبت به ساير جهتها

تا  1211متر از سطح دريا اعالم کرده است .وي با توجه

برخوردارند.

به نورپسندي گونه بنه فراواني آن را در شيبهاي جنوبي

در سطح بينالمللي شرايط متنوعي براي ارتفاع

نسبت به شيبهاي شمالي بيشتر ميداند و دامنه شيب را

رويشگاههاي گونه  P. atlanticaذکر شده است.

از چند درصد تا  %111اعالم کرده است .بوداغي ()1370

) Zohary (1995رويشگاههاي اين گونه را در ترکيه بين

در مورد اجتماعات بادام و بنه مينويسد که اين اجتماعات

 311تا  1611متر ،در عراق بين  811تا  1611متر ،در

در ارتفاعات زاگرس با جوامع بلوط و در ساير مناطق با

ايران بين  411تا  3111متر ،در پاکستان بين  411تا 1011

جوامع ارس و در جنوب کشور با جوامع خليج عماني

متر ،در افغانستان بين  621تا  2211و در فلسطين اشغالي

همجوار ميگردد و در ارتفاع بين  721تا  2311متر از

بين  21تا  1211متر از سطح دريا ذکر کرده است.

سطح دريا وسعت دارد .توکلي ( )1370حدود ارتفاعي
جوامع بلوط -بنه را در استان کرمانشاه از  711تا 2111

مواد و روشها

متر ازسطح دريا ،بلوط -بنه -کيکم را در منطقه داربادام از

نقشه رويشگاههاي جنگلي استان توسط اداره کل منابع

 211تا  2161متر از سطح دريا و در ساير مناطق استان

طبيعي استان فارس تهيه شده و در کنترل آن از نقشههاي

کرمانشاه از  1211تا  2111متر از سطح دريا اعالم کرده

با مقياس  1:21111استان استفاده گرديده است .با

است .رضايي و موسوي ( )1370محدوده رويش بنه را در

جنگلگردشي ،بر روي اين نقشهها حدود تيپهاي

حوضه گيالنکشه زنجان در حدود  611تا  1811متر از

جنگلي با استفاده از عوارض طبيعي مشخص شد و سپس

دريا اعالم کردهاند و محل استقرار بنه را در شيبهاي تند

با دستگاه  GPSاين حدود بهطور مجدد کنترل گرديد .اين

شرقي ،غربي و شمالي ذکر و اعالم کردهاند که بنه در

نقشهها با استفاده از نرمافزار  Arcinfoرقومي گرديد و

شيبهاي جنوبي مشاهده نشده است .زنگنه ( )1361در

نقشههاي آن در مقياس  1:221111تهيه شدند (شکل .)1

مطالعاتي که در منطقه قالجه کرمانشاه انجام داد حدود

با استفاده از نقشههاي رقومي شده ،طبقات ارتفاعي استان

ارتفاع رويشگاه بنه را در آن منطقه  1731تا  1411متر از

فارس در هفت طبقه ارتفاعي  211متري (شکل  ،)2نقشه
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شيب در هشت طبقه (شکل  )3و نقشه جهتهاي

نظر گرفته شدند .با توجه به درصد مساحت هر گروه

جغرافيايي اراضي استان در  2طبقه تهيه شد (شکل  .)0با

نسبت به کل مساحت ،ميتوان حالتهاي زير را فرض

تلفيق جداگانه هريک از اين نقشهها با نقشه رويشگاههاي

نمودH0: μı= μ2= …..= μK :؛ حداقل يک مورد نامساوي

پسته وحشي استان فارس ،مقدار شيب ،ارتفاع و جهت

 .H1:در اين فرضيه  μıو  μ2و  μK ........بهترتيب

جغرافيايي مناطق پراکنش گونهها مشخص و با استفاده از

مساحتهاي هر طبقه نسبت به کل مساحت است .براي

نرمافزار  ILWISمساحتيابي شدند .بررسي پراکندگي

آزمون اين فرضيه از آزمون  Fاستفاده شد .سپس براي

مساحتها در طبقات ارتفاعي ،شيب و جهتهاي مختلف

تعيين تفاوتها با بکارگيري آزمون دانکن در سطح ،%2

نشان داد که دادهها داراي توزيع نرمال نبودند .بنابراين

درصد مساحتهاي هر طبقه با يکديگر مقايسه شدند تا

درصد مساحتهاي هر طبقه نسبت به کل مساحت در

برترين طبقات در هر مشخصه تعيين گردد.

شکل  -7نقشه پراکنش رويشگاههاي پسته وحشي در استان فارس
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نتايج

ميکند .فراواني کلخونگ از بنه کمتر است ولي در برخي

تيپبندي رويشگاههاي جنگلي

نقاط جنوب استان ،کلخونگ غالب شده و بههمراه بنه و

بهطورکلي ميتوان رويشگاههاي پسته وحشي را در
استان فارس به چهار تيپ عمده تقسيم نمود که عبارتند
از:
 -1تيپ کيکم -بنه
اين تيپ در دامنههاي شمالي و غربي و ارتفاعات
ميانبند به باال مشاهده ميشود و در اکثريت مناطق
رويشي گونههاي پسته وحشي در استان فارس قرار دارد
که با انواع گونههاي بادام ،بنه و کلخونگ جوامع مختلفي
را تشکيل را ميدهد .مساحت تيپ کيکم -بنه در استان
فارس  236018/00هکتار است که  %2سطح استان را
پوشش ميدهد.

بادام تلخ يا تنگرس مشاهده ميشود .نيريز ،جهرم ،فسا،
داراب ،فيروزآباد و الر محل استقرار اين تيپ ميباشند .در
مجموع جوامع غالب رويشي بنه و کلخونگ  %3سطح
استان فارس را با مساحتي برابر  012811/02هکتار در بر
ميگيرند که از اين ميان سهم رويشگاههاي غالب
کلخونگ  6236هکتار ميباشد.
 -0تيپ بلوط -بنه
اين تيپ که جنگلهاي نيمهانبوه استان فارس را شامل
ميشود ،در بخشهاي غربي استان در شهرستانهاي
سپيدان ،ممسني ،کازرون ،مرودشت ،شيراز و قسمتي از
فيروزآباد مشاهده ميگردد .در اين تيپ بلوط بهصورت

 -2تيپ بادام -پسته وحشي

غالب تا شوراب در شهرستان فيروزآباد خودنمايي ميکند

يکي از فراوانترين چشماندازهاي جنگلي استان

و بههمراه بنه با گونههاي زبانگنجشک ،بادام و کيکم

فارس ،تيپ بادام -بنه يا کلخونگ ميباشد .گونههاي بادام

تشکيل تيپ ميدهد .وسعت تيپ غالب بلوط در ترکيب

در اين رويشگاهها بادام تلخ ،ارژن و تنگرس است .بادام

با گونههاي پسته وحشي حدود  %1/3سطح استان ميباشد

تلخ در مناطق جنوبي استان شامل شهرستانهاي جهرم،

که مساحت آن  180212/24هکتار است .رويشگاههاي

داراب ،نيريز ،فسا ،فيروزآباد و بخشهايي از کازرون و

اين تيپ تنک بوده و در شهرستانهاي سپيدان ،کازرون و

ممسني بههمراه بنه ،کلخونگ و گاهي کنار و رملک

فيروزآباد مشاهده ميشوند.

مشاهده ميشود و معموالً تنک ميباشند .ارژن نيز در
بخشهاي شمالي مانند ارسنجان ،مرودشت ،اقليد و

بررسي طبقات ارتفاعي در رويشگاههاي تيپ پسته

ارتفاعات مناطق جنوبي مانند ارتفاعات فيروزآباد ،جهرم،

وحشي استان فارس

نيريز و فسا همراه با بنه ديده ميشود .در مجموع مساحت

رويشگاههاي تيپ پسته وحشي در استان فارس از نظر

تيپ بادام بنه و کلخونگ در عرصههاي جنگلي استان

ارتفاع در هفت طبقه  211متري با استفاده از خطوط

فارس  2012101/88هکتار مساحي شده است که نزديک

منحني ميزان نقشههاي  1:221111قرار ميگيرند (شکل

به  %21از سطح استان را شامل ميشود.

 .)2درصد مساحت طبقات ارتفاعي نسبت به مساحت کل
مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت .نتايج اين تجزيه

 -3تيپ غالب پسته وحشي
بنه در مناطق مختلف استان با توجه به شرايط متنوع
اقليمي ترکيبهاي مختلفي را با ساير درختان ايجاد

و تحليل در جدول  1آمده است.
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جدول  -7جدول تجزيه واريانس مساحت تيپهاي پسته وحشي در طبقات مختلف ارتفاعي
منابع تغييرات

درجه آزادي

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

آماره F

معنيداري

طبقات ارتفاعي

8

14/000

3/201

1/871

1/127

مشاهدات

322

820/041

1/437

کل

326

803/433

با توجه به مقدار  Fو سطح معنيداري محاسبه شده،

طبقات ارتفاعي  1111-1211و 1211-2111متر از سطح

مشاهده ميشود که اختالف معنيداري بين اندازهها در

دريا قرار دارند .طبقات ارتفاعي  1-211و 2211-3111و

طبقات ارتفاعي موردنظر در سطح  2درصد وجود ندارد.

 3111-3211متر از سطح دريا داراي کمترين مساحت

دليل اين امر پراکندگي زياد اندازهها ميباشد .مقايسه

رويشگاه پسته وحشي هستند .دليل اين امر شرايط

ميانگين مساحت تيپهاي پسته وحشي طبقات مختلف با

توپوگرافي و کمبود اين حدود ارتفاعي در استان فارس

آزمون دانکن تفاوت موجود را بررسي مينمايد (جدول

است ،همچنين در ارتفاع  211-1111متر فعاليتهاي

 .)2با توجه به حدود هر طبقه مشاهده ميشود که

کشاورزي ،صنعتي و شهرسازي باعث تخريب و مانع

بيشترين مساحت رويشگاههاي پسته وحشي بهترتيب در

استقرار جنگل شده است.

جدول  - 5نتايج آزمون دانکن در بررسي مساحت تيپهاي پسته وحشي در طبقات ارتفاعي
طبقات ارتفاعي

مساحت (هکتار)

درصد مساحت

طبقهبندي

1 – 211

8

1/1111

B

211 – 1111

211281

18

AB

1111 – 1211

428618

31

A

1211 – 2111

646024

26

A

2111 – 2211

820626

21

AB

2211 – 3111

218221

8

AB

3111 - 3211

6210

1/2

B
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شکل  -5نقشه طبقات ارتفاعي رويشگاههاي پسته وحشي استان فارس

بررسي شيب در رويشگاههاي پسته وحشي استان

درصد مساحت طبقات شيب نسبت به مساحت کل مورد

فارس

تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت که نتايج آن در جدول

در اين مطالعه هشت طبقه شيب با استفاده از خطوط
ميزان منحني نقشههاي  1:221111مشخص شد (شکل .)3

 3آمده است .آزمون دانکن و نتايج آن در جدول 0
مشاهده ميشود.

جدول  -8جدول تجزيه واريانس مساحت تيپهاي پسته وحشي در شيبهاي مختلف
منابع تغييرات

درجه آزادي

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

آماره F

معنيداري

طبقههاي شيب

7

4/742

1/344

1/662

1/171

مشاهدات

386

273/836

1/700

کل

372

263/033
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جدول  -4نتايج آزمون دانکن در بررسي مساحت تيپهاي پسته وحشي در شيبهاي مختلف
طبقه شيب ()%

مساحت (هکتار)

درصد مساحت

طبقهبندي

<1

121367

2

B

1–3

216414

7

AB

3–2

202272

6

AB

2 – 11

808040

21

AB

11 – 12

821604

21

AB

12 – 31

618860

22

A

31 - 21

311821

11

AB

> 21

172716

2

B
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براساس ردهبندي فوق رويشگاههاي پسته وحشي در
استان فارس بيشتر در شيبهاي  2-31درصد مشاهده
ميشوند .در اين ميان شيب  12-31درصد بيشترين و
کمتر از  1درصد کمترين رده را بهخود اختصاص
ميدهند .بهطورکلي اراضي با شيبهاي کمتر از  2درصد
معموالً با تغيير کاربري اراضي به کشاورزي ،شهرسازي،
دامپروري و صنعت داراي پوشش جنگلي کمتري نسبت
به ساير مناطق هستند .در شيبهاي بيش از  21درصد
بهدليل مناسب نبودن خاك براي استقرار درختان ،پوشش
جنگلي کم است.
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بررسي طبقات جهتهاي جغرافيايي در رويشگاههاي تيپ
پسته وحشي استان فارس

رويشگاههاي پسته وحشي در استان فارس از نظر
جهتهاي جغرافيايي مورد بررسي قرار گرفتند .چهار
جهت شمال ،جنوب ،شرق و غرب و مناطق مسطح با
استفاده از نقشههاي  1:221111مشخص شدند (شکل .)0
نتايج درصد مساحتهاي تيپهاي پسته وحشي در طبقات
جهات جغرافيايي نسبت به مساحت کل مورد تجزيه و
تحليل آماري قرار گرفت که نتايج آن در جدول  2آمده
است.

جدول  -2جدول تجزيه واريانس مساحت تيپهاي پسته وحشي در جهات جغرافيايي
منابع تغييرات

درجه آزادي

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

آماره F

معنيداري

طبقات ارتفاعي

0

21/744

2/2

2/117

1/143

مشاهدات

231

242/448

2/276

کل

230

813/742

براساس محاسبات انجام شده %32 ،اين رويشگاهها در

دارد .با توجه به طبقه هر گروه ،بهدليل پراکندگي دادهها،

جهت جغرافيايي جنوبي %31 ،شمالي و  %22آنها در

هر چند شيبهاي شمالي و مناطق مسطح ،سطح نسبتاً

مناطق مسطح قرار گرفته است .کمترين مساحت اين

وسيعي را بهخود اختصاص ميدهند ،اما از نظر آماري

رويشگاهها نيز به شيبهاي غربي و شرقي اختصاص

اختالف معنيداري با ساير گروهها ندارند.
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شکل  -4نقشه جهتهاي جغرافيايي رويشگاههاي پسته وحشي در استان فارس

براي مقايسه درصد مساحتهاي هر تيپ از آزمون دانکن استفاده شده که نتايج آن در جدول  8ارائه شده است.
جدول  -5طبقهبندي مساحتهاي تيپهاي پسته وحشي در جهتهاي جغرافيايي
جهت جغرافيايي

مساحت (هکتار)

درصد مساحت

طبقهبندي

شرق

102204

2

B

غرب

127282

2

B

مسطح

611781

22

AB

شمال

482022

31

AB
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بحث
نتايج بررسي شرايط فيزيوگرافيک مناطق پراکنش پسته
وحشي در استان فارس ،نمايانگر قرار گرفتن  %27اين
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 )1361از نظر جهت شيب متفاوت است .اين مسئله را بايد
در اثر تغييرات اقليمي ناشي از شرايط فيزيوگرافيک دانست
و اين به تنهايي مطالعات گستردهاي را ميطلبد.

گسترشگاهها در ارتفاع  1111تا  2111متر ازسطح درياست.
متوسط ارتفاع اين استان در حدود  1211متر از سطح دريا

منابع مورد استفاده

ميباشد ،بنابراين قرار گرفتن اين رويشگاه در اين ارتفاع

 بتووولي ،ح .1361 ،.بررسووي پووراکنش جغرافيووايي و ويژگيهوواياکولوژيوووک اجتماعوووات اسوووتپ -جنگووول (Pistacia-
 )Amygdalusدر رشته کوههاي کرکس .تحقيقات جنگول و
صنوبر ايران ،ويژهنامه دومين همايش ملي بنوه يوا مرواريود
سبز.212-222 :)1( 11 ،
 بوووداغي ،ع .1370 ،.بررسووي شوورايط اکولوژيووک ،پووراکنش وزادآوري درخت بنه .مجموعه مقاالت اولوين سومينار ملوي
بنه ،مرکز تحقيقات منابع طبيعوي و اموور دام اسوتان ايوالم:
.201 -266
 توووکلي ،ا .1370 ،.منوواطق انتشووار بنووه در جنگلهوواي اسووتانکرمانشاه .مجموعه مقاالت اولوين سومينار ملوي بنوه ،مرکوز
تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان ايالم.341-342 :
 ثووابتي ،ح .1372 ،.جنگلهووا ،درختووان و درختچ وههوواي ايووران.انتشارات دانشگاه يزد 618 ،صفحه.
 رضايي ،ع .و موسووي ،ا .1370 ،.بررسوي اکولووژيکي بنوه درحوضه آبخيز گيالنکشه زنجوان .مجموعوه مقواالت اولوين
سمينار ملي بنه ،مرکز تحقيقوات منوابع طبيعوي و اموور دام
استان ايالم.047-214 :
 زنگنووه ،ه .1361 ،.نيازهوواي اکولوووژي گونووه بنووه در اسووتانکرمانشاه .تحقيقات جنگل و صنوبر ايران ،ويژهناموه دوموين
همايش ملي بنه يا مرواريد سبز.123-131:)1( 11 ،
 فتاحي ،م .1370 ،.اکولوژي پسوته وحشوي .مجموعوه مقواالتاولين سمينار ملي بنه ،مرکز تحقيقات منابع طبيعوي و اموور
دام استان ايالم.28-82 :
 نگهدار صابر ،م ،.فتاحي ،م ،.بردبار ،ك ،.رعيتينژاد ،ع ،.رهبور،غ .و نصيرزاده ،ع .1362 ،.بررسي عوامل موؤثر در پوراکنش
پسووته وحشووي در اسووتان فووارس .گووزارش نهووايي طوورح
تحقيقاتي مرکز تحقيقات کشاورزي و منوابع طبيعوي اسوتان
فارس 112 ،صفحه.

بديهي است .مناسبترين حدود ارتفاعي رويش بنه در ناحيه
زاگرس ارتفاع  1211-2211متر از سطح درياست (فتاحي،
 .)1370از آن جا که در تجزيه و تحليل دادهها ،ترکيب کلي
رويشگاهها با طبقات ارتفاعي آورده شدهاند ،مناسبترين
حدود ارتفاعي براي گونههاي پسته وحشي در استان فارس
 1111-2111متر از سطح دريا معرفي ميگردد.
بهطورکلي  %22/2مناطق رويش جوامع پسته وحشي در
استان فارس در طبقه شيب  %12تا  %31واقع شدهاند .در
شيبهاي بيش از  21درصد ،اصوالً خاك مناسب استقرار
درختان کمتر يافت ميشود ،بهعالوه اين شيبها در مناطق
مرتفع مشاهده ميشوند که عامل جهت جغرافيايي نيز تأثير
مضاعف داشته و تيپ جنگلي بهصورت رويشهاي تنک
کوهسري پديدار ميشوند .بنابراين انتظار کمتري براي
مشاهده اين تيپ در اين مناطق وجود دارد .در شيبهاي
کمتر ،تغييرات کاربري مانند کشاورزي ،دامپروري ،صنعت
و شهرسازي عامل مهم کاهش سطوح جنگلي ميباشند.
از اين رو با نگاهي به تجزيه و تحليل آماري جهت
شيبهاي رويشگاههاي پسته وحشي در استان فارس
مشخص ميشود که رويشگاههاي بنه بهترتيب در
جهتهاي جنوبي و شمالي گسترش يافتهاند %38 .جهت
جغرافيايي در اين رويشگاهها جنوبي %31 ،شمالي و %22
آنها در مناطق مسطح قرار گرفته است .اين موضوع نيز
بهعلت شرايط عمده فيزيوگرافيک استان فارس است که
امتداد و جهت رشته کوهها شمالي -جنوبي است.
بررسيهاي فوق مؤيد نظرات فتاحي ( )1370در مورد
رويشگاههاي پسته وحشي در زاگرس بوده ولي با تحقيقات
انجام شده در کرمانشاه (زنگنه )1361 ،و اصفهان (بتولي،

- Zohary, D., 1996. Taxonomy of the genus Pistacia L.
Pistacia genetic resources, International workshop.
29-30 June 1995, Palermo, Italy: 1-11.
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Abstract
Wild pistachio species, Pistacia atlantica and P. khinjuk, are xerophyte species in Irano-Toranian region,
which are scattered in an area about 3200000 ha in four main open forest types of Fars province
including: 1) Acer monpessulanum-Pistacia atlantica, 2) Amygdales spp.-Pistacia spp., 3) Pistacia spp.
and 4) Quercus brantii-Pistacia atlantica. Regarding the distribution area, elevation, slope and aspect
characteristics of wild pistachio, different maps were produced in 1:250000 scale using GIS. The
distribution map of wild pistachio was integrated with the other mentioned maps. Analyze of variance and
F- test showed that, 57% of habitats of wild pistachio species are mostly distributed between 1000 and
2000 m.a.s.l, 25.5% between 15% and 30% slope gradient and 66% of habitats in southern and northern
aspects.
Key words: Aspect, elevation, slope, GIS, Pistacia atlantica, Pistacia khinjuk, Fars province.

