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 چکيده
پسند منطقه رويشي  هاي خشکي ( از گونهPistacia khinjuk)( و کلخونگ Pistacia atlantica)بنه  ،هاي پسته وحشي گونه

 -در چهار تيپ جنگلي کيکم هکتار 3211111هاي پسته وحشي در استان فارس به مساحت  . گسترشگاههستندايران و توراني 
هاي اطالعات  شوند. با استفاده از سامانه و پسته وحشي مشاهده مي پسته وحشي -بلوط )بنه و کلخونگ(، پسته وحشي -، بادامبنه

در استان  1:221111ي پسته وحشي، طبقات ارتفاعي، شيب و جهت شيب در مقياس ها هجغرافيايي نقشه پراکنش گسترشگا
ي طبقات ارتفاعي، شيب و جهت شيب در هم ادغام شدند. نتايج ها هاز نقش فارس تهيه گرديد و سپس نقشه پراکنش با هر يک

% آنها در 2/22سطح دريا و  متر از 2111تا  1111ها در ارتفاع  % اين گسترشگاه27مقايسه و مشخص شد که  F آماري با آزمون
 جنوبي است.و لي شما ها رويشگاه% جهت جغرافيايي در اين 88است.  شدهواقع  %31% تا 12بين   طبقه شيب

 
 .استان فارس هاي اطالعات جغرافيايي، سامانه ،ارتفاعشيب، جهت،  ،کلخونگ بنه، ي کليدي:ها هواژ
 

 مقدمه
کيلومترمربع  120111 بيش ازاستان فارس با مساحتي 

 و 7´و عرض شمالي 22ْ و 01´تا 21و ْ 37`در طول شرقي
سطح  متري از 1041در ارتفاع متوسط و  31و ْ 02´تا 27ْ

دريا در جنوب ايران قرار دارد که بخش اعظم آن را ناحيه 
 گيرد. رويشي ايران و توراني در بر مي

( و Pistacia atlantica) هاي پسته وحشي، بنه گونه
پسند  هاي خشکي  از گونه (Pistacia khinjuk) کلخونگ

منطقه رويشي ايران و توراني است. کمي مقدار باران و 
خشک معموالً اين ناحيه را از ساير طوالني بودن فصل 

سازد. نوسان حرارت در اين منطقه خيلي  مي متمايزنواحي 
مين علت در اثر ه هزياد است و فعاليت حياتي گياهان ب

سرما و يخبندان زمستان و طوالني بودن مدت خشکي در 
گردد. اين ناحيه سه چهارم خاك ايران  تابستان، متوقف مي

صد فلور ايران را عناصر اين ناحيه در 84را پوشش داده و 
 311هاي آن از  د. تعداد درختان و درختچهنده تشکيل مي

ندميک زيادي در آن ديده اهاي  گونه متجاوز بوده و گونه
 (.1372 شود )ثابتي، مي

هاي پسته وحشي در استان  ي گونهها رويشگاهتنوع 
اي  صورت عمده بهفارس بسيار زياد است و اين تنوع 

 ،شود االرضي ايجاد مي ثير عوامل اقليمي و سطحأتحت ت
 موردترکيب رويشي مختلف در  01نحوي که بيش از  به

ه است هاي پسته وحشي در استان تشخيص داده شد گونه
هاي پسته وحشي در استان فارس  (. گسترشگاه1)شکل 
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 -در چهار تيپ جنگلي کيکم هکتار 3211111به مساحت 
پسته  -ه و کلخونگ(، بلوط)بن پسته وحشي -بنه، بادام

)نگهدارصابر و  شوند وحشي و پسته وحشي مشاهده مي
 (.1362 همکاران،

شرايط فيزيوگرافي  مورد درشايان ذکر است که 
بنه منابع  ويژه بههاي پسته وحشي  ي گونهها رويشگاه

 شود. فتاحي زيادي ذکر شده که به برخي از آنها اشاره مي
هاي پسته وحشي در  ي گونه( مناطق پراکنش ارتفاع1370)

متر از سطح  2211تا  011يلويه و بويراحمد را از گکه
دريا اعالم کرده است. نامبرده دامنه مناسب گسترش پسته 

متر از سطح  3111متر تا  711وحشي در زاگرس را از 
را از  P. atlantica دريا دانسته و در نهايت دامنه گسترش

 711را از  P. khinjuk متر از سطح دريا و 2211تا  1211
متر از سطح دريا اعالم کرده است. وي با توجه  1211تا 

ي جنوبي ها شيبرا در  به نورپسندي گونه بنه فراواني آن
داند و دامنه شيب را  ي شمالي بيشتر ميها شيبنسبت به 

( 1370) % اعالم کرده است. بوداغي111از چند درصد تا 
نويسد که اين اجتماعات  ياجتماعات بادام و بنه م مورد در

در ارتفاعات زاگرس با جوامع بلوط و در ساير مناطق با 
جوامع ارس و در جنوب کشور با جوامع خليج عماني 

متر از  2311تا  721گردد و در ارتفاع بين  همجوار مي
( حدود ارتفاعي 1370) سطح دريا وسعت دارد. توکلي

 2111تا  711بنه را در استان کرمانشاه از  -جوامع بلوط
کيکم را در منطقه داربادام از  -بنه -متر ازسطح دريا، بلوط

متر از سطح دريا و در ساير مناطق استان  2161تا  211
متر از سطح دريا اعالم کرده  2111تا  1211کرمانشاه از 

محدوده رويش بنه را در   (1370است. رضايي و موسوي )
متر از  1811تا  611حوضه گيالنکشه زنجان در حدود 

ي تند ها شيباند و محل استقرار بنه را در  دريا اعالم کرده
اند که بنه در  غربي و شمالي ذکر و اعالم کرده ،شرقي
در  (1361ي جنوبي مشاهده نشده است. زنگنه )ها شيب

مطالعاتي که در منطقه قالجه کرمانشاه انجام داد حدود 
متر از  1411تا  1731ارتفاع رويشگاه بنه را در آن منطقه 

سطح دريا اعالم کرده و با استفاده از منحني رويش )قطر 
ي شمالي اين منطقه ها شيبو ارتفاع( نشان داد که در 

ي جنوبي ها شيبفراواني و کيفيت رويش بنه بيشتر از 
فيزيوگرافي  مورددر  (1361بوده است. بتولي )

هاي کرکس اصفهان  کوه  بادام در رشته -ي بنهها رويشگاه
ي ها رويشگاهفته است که متوسط درصد شيب در گ

% و در 21% تا 31ارتفاعات شيبدار منطقه درين بين 
% متغير بوده 82% تا 31ارتفاعات جنوب غربي کرکس بين 
متر از  1611تا  1111و پهنه ارتفاعي رويشگاه در درين 

 1311غربي کرکس بين  سطح دريا و در ارتفاعات جنوب
باشد. عمده  ريا متغير ميمتر از سطح د 2411تا 

 شرق ي شمالها شيبي اين اجتماعات در ها رويشگاه
ها  جهتکه از ميزان رطوبت بيشتري نسبت به ساير  است

 برخوردارند.
المللي شرايط متنوعي براي ارتفاع  در سطح بين

   ذکر شده است.  P. atlantica گونه يها رويشگاه
Zohary (1995) در ترکيه بين  ي اين گونه راها رويشگاه

متر، در  1611تا  811متر، در عراق بين  1611تا  311
 1011تا  411متر، در پاکستان بين  3111تا  411ايران بين 

و در فلسطين اشغالي  2211تا  621متر، در افغانستان بين 
 متر از سطح دريا ذکر کرده است. 1211تا  21بين 

 

 مواد و روشها
ن توسط اداره کل منابع ي جنگلي استاها رويشگاهنقشه 

هاي  نقشه فارس تهيه شده و در کنترل آن ازاستان طبيعي 
. با ه استاستان استفاده گرديد 1:21111با مقياس 

هاي  ها حدود تيپ روي اين نقشه برگردشي،  جنگل
 سپسجنگلي با استفاده از عوارض طبيعي مشخص شد و 

. اين طور مجدد کنترل گرديد بهاين حدود  GPSبا دستگاه 
رقومي گرديد و  Arcinfo افزار ها با استفاده از نرم نقشه
. (1)شکل  تهيه شدند 1:221111هاي آن در مقياس  نقشه

طبقات ارتفاعي استان  ،هاي رقومي شده با استفاده از نقشه
، نقشه (2)شکل  متري 211ارتفاعي  طبقهفارس در هفت 
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 هاي جهتو نقشه  (3طبقه )شکل شيب در هشت 
. با (0)شکل  تهيه شد طبقه 2ايي اراضي استان در جغرافي

ي ها رويشگاهها با نقشه  تلفيق جداگانه هريک از اين نقشه
پسته وحشي استان فارس، مقدار شيب، ارتفاع و جهت 

ها مشخص و با استفاده از  جغرافيايي مناطق پراکنش گونه
يابي شدند. بررسي پراکندگي  مساحت ILWIS افزار نرم

هاي مختلف  ر طبقات ارتفاعي، شيب و جهتها د مساحت
ها داراي توزيع نرمال نبودند. بنابراين  نشان داد که داده

هاي هر طبقه نسبت به کل مساحت در  درصد مساحت

نظر گرفته شدند. با توجه به درصد مساحت هر گروه 
هاي زير را فرض  توان حالت  مي ،نسبت به کل مساحت

داقل يک مورد نامساوي ح؛ H0: μı= μ2= …..= μK :نمود
H1: در اين فرضيه .μı  وμ2 و  ........μK ترتيب  به

هاي هر طبقه نسبت به کل مساحت است. براي  مساحت
استفاده شد. سپس براي  Fآزمون اين فرضيه از آزمون 

 %،2تعيين تفاوتها با بکارگيري آزمون دانکن در سطح 
تا درصد مساحتهاي هر طبقه با يکديگر مقايسه شدند 

 برترين طبقات در هر مشخصه تعيين گردد.

 

 
 ي پسته وحشي در استان فارسها رويشگاهه پراکنش شنق -7شکل 
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 نتايج
 ي جنگليها رويشگاهبندي  تيپ

ي پسته وحشي را در ها رويشگاهتوان  طورکلي مي به 
پ عمده تقسيم نمود که عبارتند استان فارس به چهار تي

 :از
 بنه -تيپ کيکم -1

هاي شمالي و غربي و ارتفاعات  تيپ در دامنه اين
در اکثريت مناطق  شود و بند به باال مشاهده مي ميان

هاي پسته وحشي در استان فارس قرار دارد  رويشي گونه
هاي بادام، بنه و کلخونگ جوامع مختلفي  با انواع گونه که

بنه در استان  -دهد. مساحت تيپ کيکم را تشکيل را مي
% سطح استان را 2که هکتار است  00/236018فارس 

 دهد. پوشش مي
 

 پسته وحشي -تيپ بادام -2
اندازهاي جنگلي استان  ترين چشم يکي از فراوان

هاي بادام  باشد. گونه بنه يا کلخونگ مي -تيپ بادام ،فارس
بادام تلخ، ارژن و تنگرس است. بادام  ها رويشگاهدر اين 

هاي جهرم،    انتلخ در مناطق جنوبي استان شامل شهرست
هايي از کازرون و    داراب، نيريز، فسا، فيروزآباد و بخش

کلخونگ و گاهي کنار و رملک  ،همراه بنه بهممسني 
باشند. ارژن نيز در  شود و معموالً تنک مي مشاهده مي

اقليد و  ،مرودشت ،هاي شمالي مانند ارسنجان   بخش
،  اد، جهرمآب ارتفاعات مناطق جنوبي مانند ارتفاعات فيروز

شود. در مجموع مساحت  نيريز و فسا همراه با بنه ديده مي
هاي جنگلي استان  تيپ بادام بنه و کلخونگ در عرصه

هکتار مساحي شده است که نزديک  88/2012101فارس 
 .شود % از سطح استان را شامل مي21به 

 
 تيپ غالب پسته وحشي -3

متنوع  بنه در مناطق مختلف استان با توجه به شرايط
هاي مختلفي را با ساير درختان ايجاد  اقليمي ترکيب

کند. فراواني کلخونگ از بنه کمتر است ولي در برخي  مي
همراه بنه و  بهکلخونگ غالب شده و  ،نقاط جنوب استان

شود. نيريز، جهرم، فسا،  بادام تلخ يا تنگرس مشاهده مي
د. در نشبا داراب، فيروزآباد و الر محل استقرار اين تيپ مي
% سطح 3مجموع جوامع غالب رويشي بنه و کلخونگ 

 بر هکتار در 02/012811استان فارس را با مساحتي برابر 
ي غالب ها رويشگاهگيرند که از اين ميان سهم  مي

 باشد.  هکتار مي 6236کلخونگ 
 
 بنه -تيپ بلوط -0

انبوه استان فارس را شامل  اين تيپ که جنگلهاي نيمه
هاي  هاي غربي استان در شهرستان شدر بخ ،شود مي

سپيدان، ممسني، کازرون، مرودشت، شيراز و قسمتي از 
صورت  بهگردد. در اين تيپ بلوط  فيروزآباد مشاهده مي

کند  آباد خودنمايي مي غالب تا شوراب در شهرستان فيروز
گنجشک، بادام و کيکم  هاي زبان  مراه بنه با گونهه هو ب

ت تيپ غالب بلوط در ترکيب وسع .دهد تشکيل تيپ مي
باشد  % سطح استان مي3/1هاي پسته وحشي حدود  با گونه

ي ها رويشگاه .هکتار است 24/180212که مساحت آن 
هاي سپيدان، کازرون و  اين تيپ تنک بوده و در شهرستان

 د.نشو فيروزآباد مشاهده مي
 

ي تيپ پسته ها رويشگاهبررسي طبقات ارتفاعي در 
 سوحشي استان فار

ي تيپ پسته وحشي در استان فارس از نظر ها رويشگاه
متري با استفاده از خطوط  211ارتفاع در هفت طبقه 

)شکل  گيرند قرار مي 1:221111 هاي منحني ميزان نقشه
طبقات ارتفاعي نسبت به مساحت کل   (. درصد مساحت2

زيه و تحليل آماري قرار گرفت. نتايج اين تجزيه مورد تج
 آمده است. 1و تحليل در جدول 
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 ارتفاعي  مختلف هاي پسته وحشي در طبقات جدول تجزيه واريانس مساحت تيپ -7جدول 

 داري معني Fآماره  ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادي منابع تغييرات

 127/1 871/1 201/3 000/14 8 طبقات ارتفاعي

   437/1 041/820 322 مشاهدات

    433/803 326 کل

 
 ،محاسبه شده داري سطح معنيو  F با توجه به مقدار

ها در  بين اندازه يدار شود که اختالف معني مشاهده مي
درصد وجود ندارد.  2طبقات ارتفاعي موردنظر در سطح 

 باشد. مقايسه ها مي دليل اين امر پراکندگي زياد اندازه
هاي پسته وحشي طبقات مختلف با  ميانگين مساحت تيپ
)جدول  نمايد موجود را بررسي مي  آزمون دانکن تفاوت

شود که  (. با توجه به حدود هر طبقه مشاهده مي2
ترتيب در  هي پسته وحشي بها رويشگاهبيشترين مساحت 

متر از سطح  1211-2111و 1111-1211 طبقات ارتفاعي
و  2211-3111و 1-211ات ارتفاعي دريا قرار دارند. طبق

متر از سطح دريا داراي کمترين مساحت  3211-3111
شرايط اين امر  رويشگاه پسته وحشي هستند. دليل

در استان فارس  اين حدود ارتفاعي توپوگرافي و کمبود
هاي  متر فعاليت 211-1111 چنين در ارتفاعاست، هم

 کشاورزي، صنعتي و شهرسازي باعث تخريب و مانع
 استقرار جنگل شده است.

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

 بندي طبقه درصد مساحت مساحت )هکتار( طبقات ارتفاعي

211 – 1 8 1111/1 B 

1111 – 211 211281 18 AB 

1211 – 1111 428618 31 A 

2111 – 1211 646024 26 A 

2211 – 2111 820626 21 AB 

3111 – 2211 218221 8 AB 

3211 - 3111 6210 2/1 B 
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 ي پسته وحشي استان فارسها رويشگاهنقشه طبقات ارتفاعي  -5شکل 

 

ي پسته وحشي استان ها رويشگاهبررسي شيب در 
 فارس

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

درصد مساحت طبقات شيب نسبت به مساحت کل مورد 
تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت که نتايج آن در جدول 

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

 
 ي مختلفها شيبهاي پسته وحشي در  جدول تجزيه واريانس مساحت تيپ -8جدول 

 داري معني Fآماره  ميانگين مربعات مجموع مربعات زاديدرجه آ منابع تغييرات

 171/1 662/1 344/1 742/4 7 شيب هاي طبقه

   700/1 836/273 386 مشاهدات

    033/263 372 کل
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 ي مختلفها شيبهاي پسته وحشي در  نتايج آزمون دانکن در بررسي مساحت تيپ -4جدول 

 بندي طبقه درصد مساحت )هکتار(مساحت  (%) شيبطبقه 

1 < 121367 2 B 

3 – 1 216414 7 AB 

2 – 3 202272 6 AB 

11 – 2 808040 21 AB 

12 – 11 821604 21 AB 

31 – 12 618860 22 A 

21 - 31 311821 11 AB 

21 > 172716 2 B 

 

 
 ي پسته وحشي در استان فارسها رويشگاهنقشه شيب  -8شکل 
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پسته وحشي در ي ها رويشگاهبندي فوق  براساس رده
مشاهده درصد  2-31ي ها شيبدر  بيشتراستان فارس 

و ترين يشب درصد 12-31اين ميان شيب  درشوند.  مي
خود اختصاص  بهرا  ردهترين کمدرصد  1کمتر از 

 درصد 2ي کمتر از ها شيباراضي با کلي طور بهد. نده مي
به کشاورزي، شهرسازي، با تغيير کاربري اراضي معموالً 
نسبت و صنعت داراي پوشش جنگلي کمتري  يدامپرور

 درصد 21ي بيش از ها شيبدر  .هستندبه ساير مناطق 
پوشش  ،استقرار درختان برايخاك دليل مناسب نبودن  به

 .استکم  يجنگل

 

تيپ ي ها رويشگاههاي جغرافيايي در    بررسي طبقات جهت

 پسته وحشي استان فارس

از نظر  ي پسته وحشي در استان فارسها رويشگاه
 چهارجغرافيايي مورد بررسي قرار گرفتند.  هاي جهت

با  و مناطق مسطح غرب و جهت شمال، جنوب، شرق
. (0)شکل  ندمشخص شد 1:221111هاي  استفاده از نقشه

هاي پسته وحشي در طبقات  تيپ درصد مساحتهاينتايج 
نسبت به مساحت کل مورد تجزيه و  جهات جغرافيايي

آمده  2 در جدولآن نتايج  که فتتحليل آماري قرار گر
 .است

 جهات جغرافياييدر  هاي پسته وحشي مساحت تيپ تجزيه واريانسجدول  -2جدول 

 داري معني Fآماره  ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادي منابع تغييرات

 143/1 117/2 2/2 744/21 0 طبقات ارتفاعي

   276/2 448/242 231 مشاهدات

    742/813 230 کل

 
 

در  ها رويشگاه% اين 32محاسبات انجام شده،  براساس
% آنها در 22% شمالي و 31جهت جغرافيايي جنوبي، 

مناطق مسطح قرار گرفته است. کمترين مساحت اين 
ي غربي و شرقي اختصاص ها شيبنيز به  ها رويشگاه

 ،ها دليل پراکندگي داده هدارد. با توجه به طبقه هر گروه، ب
 سطح نسبتاً ،ي شمالي و مناطق مسطحها شيبد هر چن

اما از نظر آماري  ،دهند خود اختصاص مي بهوسيعي را 
 .ندارند ها ساير گروه داري با اختالف معني
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 ي پسته وحشي در استان فارسها رويشگاهجغرافيايي  هاي نقشه جهت -4شکل 

 
 ارائه شده است. 8ده شده که نتايج آن در جدول استفا هاي هر تيپ از آزمون دانکن براي مقايسه درصد مساحت

 
 جغرافيايي هاي هاي پسته وحشي در جهت هاي تيپ بندي مساحت طبقه -5جدول 

 بندي طبقه درصد مساحت مساحت )هکتار( جهت جغرافيايي

 B 2 102204 شرق

 B 2 127282 غرب

 AB 22 611781 مسطح

 AB 31 482022 شمال
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 بحث
فيزيوگرافيک مناطق پراکنش پسته نتايج بررسي شرايط 

% اين 27وحشي در استان فارس، نمايانگر قرار گرفتن 
متر ازسطح درياست.  2111تا  1111ها در ارتفاع  گسترشگاه

متر از سطح دريا  1211متوسط ارتفاع اين استان در حدود 
باشد، بنابراين قرار گرفتن اين رويشگاه در اين ارتفاع  مي

ناحيه بنه در ين حدود ارتفاعي رويش . مناسبتراستبديهي 
متر از سطح درياست )فتاحي،  1211-2211 زاگرس ارتفاع

ترکيب کلي  ،ها جا که در تجزيه و تحليل داده (. از آن1370
اند، مناسبترين  با طبقات ارتفاعي آورده شده ها رويشگاه

هاي پسته وحشي در استان فارس  حدود ارتفاعي براي گونه
 گردد. از سطح دريا معرفي ميمتر  2111-1111
% مناطق رويش جوامع پسته وحشي در 2/22طورکلي  به

. در اند شدهواقع  %31% تا 12  استان فارس در طبقه شيب
اصوالً خاك مناسب استقرار درصد،  21ي بيش از ها شيب

در مناطق  ها شيباين عالوه  هب ،شود درختان کمتر يافت مي
جهت جغرافيايي نيز تأثير  شوند که عامل مرتفع مشاهده مي

صورت رويشهاي تنک  بهمضاعف داشته و تيپ جنگلي 
بنابراين انتظار کمتري براي  .شوند کوهسري پديدار مي

ي ها شيبتيپ در اين مناطق وجود دارد. در مشاهده اين 
کمتر، تغييرات کاربري مانند کشاورزي، دامپروري، صنعت 

 .باشند يمو شهرسازي عامل مهم کاهش سطوح جنگلي 
رو با نگاهي به تجزيه و تحليل آماري جهت  از اين 

ي پسته وحشي در استان فارس ها رويشگاهي ها شيب
ترتيب در  ي بنه بهها رويشگاهشود که  مشخص مي

% جهت 38. اند هاي جنوبي و شمالي گسترش يافته جهت
% 22% شمالي و 31جنوبي،  ها رويشگاهجغرافيايي در اين 

سطح قرار گرفته است. اين موضوع نيز آنها در مناطق م
علت شرايط عمده فيزيوگرافيک استان فارس است که  به

جنوبي است.  -ها شمالي امتداد و جهت رشته کوه
 مورددر  (1370هاي فوق مؤيد نظرات فتاحي ) بررسي

ي پسته وحشي در زاگرس بوده ولي با تحقيقات ها رويشگاه
( و اصفهان )بتولي، 1361انجام شده در کرمانشاه )زنگنه، 

( از نظر جهت شيب متفاوت است. اين مسئله را بايد 1361
در اثر تغييرات اقليمي ناشي از شرايط فيزيوگرافيک دانست 

 .دطلب مياي را  و اين به تنهايي مطالعات گسترده
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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. 
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