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  چكيده 

اسپليت پالت كه در  طرح آماري ، سقز در نحوه ترميم پوست درختان بنهبرداري رهبهمنظور بررسي اثرات ه در اين مطالعه ب
، 25، 30، 35، 40، 45، 50 ( تعداد تيغB عاملو) سانتيمتر 50 از شو بي 50-41و 40-31 و 20-30(ي  قطرات طبق Aعاملآن 
ده طرح جنگل تحقيقاتي بنه به مورد اجرا  در محدو بنه درختانبر روي  بوده در چهار تكرار و سه سال متوالي)5، 10، 15، 20

 درختان مورد ارزيابي قرار ت روند ترميم پوس، ميزان سقزتعيين  عالوه بر)تير و مرداد(  در دو نوبتزني تيغ پس از . گذاشته شد
 ه و بود طبقات قطري مختلف ميانداري  بررسي نحوه ترميم در درختان مورد آزمايش حاكي از وجود اختالف معني.گرفت

نتايج اين بررسي  .باشد ميبيشترين ترميم پوست مربوط به درختان جوان تا ميانسال و كمترين ترميم مربوط به درختان مسن 
 و قدرت ها حاكم بر اين جنگلكي شرايط اكولوژي، از درختان بنهبرداري بهرهنشان داد كه با توجه به ابعاد علمي و فني 

 از بنه به صالح درختان بنه برداري بهره، ي جنگلي موجودها  نسبت درختان مسن در تودهبه دليل باال بودنپذيري كم  ترميم
  .باشد مين

  
  .ماني ترميم پوست، زندهبنه ، ،  سقز برداري بهره :ي كليديها واژه

  

   هقدمم

درخت بنه به عنوان يكي از درختان سازگار به مناطق 
ژيكي ي ارزش زياد اكولواب و هوايي همواره دار آمختلف

امروزه در كشورهاي پيشرفته . و اقتصادي بوده است
 كه داراي سه خاصيت بيشتر با ارزش استاي   گونه،جهان

  .ب باشدسكيفيت و قدرت زيستي منا ،پايداري
 .Pistacia atlantica subsp)گونه پسته وحشي يا بنه 

mutica )  هر چند به دليل واقع شدن در مناطق خشك و
 اما به دليل ، چوب الواري استخشك كشور فاقد نيمه

 ييها اقتصادي بودن صمغ و بذر توليدي از معدود گونه
در خصوص پيشينه  .تواند مورد توجه باشد مياست كه 

 برداري از الئورزين سقز در ايران سخن از چندين قرن بهره

برخي از منابع تاريخي استحصال و تجارت .  ميان استدر
 از آنجا كه .اند الد نسبت داده سال قبل از مي400سقز را به 

مردم هر سامان به مرور زمان و بيشتر از ديگران اسرار 
 مواهب آن زاند و ا نهفته در طبيعت پيرامون خود را دريافته

جويند مردم مناطق كردنشين و بخش شمالي  ميسود 
سلسله جبال زاگرس نيز طي ساليان قبل به خواص مفيد و 

ند و در قالب تفكر ا هبردشفابخش سقز درختان بنه پي 
اصيل و سنتي خود اين خواص را با رمز و رازهايي از 

 ،منوچهري مياسال( اند آميخته بنه يدرختان و جنگلها
1374(.  
در   بررسيهاي انجام شده وتجزيه و تحليل اطالعاتاز 

 برداري سقز در استانهاي هشت منطقه تهيه طرحهاي بهره
بويراحمد نتيجه گرفته شد يلويه و گ كرمانشاه و كه،ايالم



  برداري سقز      بررسي اثرات بهره
128  بر روند ترميم پوست درختان بنه

روش سنتي باعث عدم  برداري سقز به عامل بهره كه تنها
 عدم باشد و مي بنه در مناطق رويشي زاگرس نيآور زاد

 از جمله حضور بيش از حد ي به عوامل ديگرزادآوري
 شرايط نامساعد ،يي مصارف روستا، سوخت،زراعت ،دام

وب  درصد رطوبت پايين و عدم وجود زير اشك،خاك
  ).1374 ،بوداغي(بستگي دارد 

برداري سقز در طرح  با توجه به تجربيات طرح بهره
صورت مورب ه  و ب20حداكثر شيار   لردگان سيدمحمد

 سانتي متر پيشنهاد گرديده 20 يش ازدر طبقات قطري ب
ي انجام شده در هادر بررسي ).1374 سيدين نواده،( است

جديد حيات بنه به اين  سقز بر تبرداري بهرهرابطه با اثرات 
طور مستقيم اثر ه  سقز ببرداري بهرهاند كه  نتيجه رسيده

 سهرابي،(ي بر عدم وجود تجديد حيات ندارد دار معني
1374.(   

با توجه به اينكه صمغ بنه يا سقز با ايجاد زخم بر 
 همواره مطرح ها سؤالن اي،شود مي  تهيهروي تنه درختان

درختان بنه بتوانند ضايعات  الزم است تا مدتبوده كه چه 
ها خللي  زني تيغ آيا اين ؟ را ترميم نمايندزني تيغناشي از 

 تعداد مناسب حد ؟كند ميدر روند زندگي درختان وارد 
و پرسشهاي متعدد  ؟تيغ در درختان بنه چقدر است

ن و كارشناسان امر ديگري كه همواره از طرف مسئوال
در اين . است ده تاكنون بدون پاسخ مان،شود ميمطرح 

ي ها ي بنه با قطرها تحقيق با انجام آزمايش بر روي پايه
ايم كه آيا درختان بنه پس   بودهلهأمختلف به دنبال اين مس

دهند و  مي زندگي خود ادامه  به به روال معمولزني تيغاز 
 و فاصله زماني بين دو دوره زني تيغ بهينهدر كنار آن حد 

  . پوست نيز بدست آيد ترميم دبرداري و رون بهره

  

  مواد و روشها

   اجراي طرح طقه منموقعيت

 هكتار در 9374 با مساحتي بالغ بر جنگل تحقيقاتي بنه
و در محدوده طول   فارسجنوب غربي استان

 و عرض  شرقي40º 52'تا  º52 30'ييجغرافيا
 منطقه .واقع شده استشمالي  º29 15 '  تاº29ييجغرافيا

رد واقع شده است كه تحت تأثير مرطوب س در اقليم نيمه
 مسير اين .اي قرار دارد جريانهاي نسبتاً مرطوب مديترانه

 از غرب به سمت شرق است و با طور عمدهه ب جريانها
توجه به قرار گرفتن منطقه طرح در ناحيه جنوبي رشته 

هاي  توان گفت كه جبهه ي مييكوه زاگرس و در نيمه انتها
ز رطوبت خود را از دست بخشي ا ،مرطوب پيش از ورود

عالوه بر جبهه غربي فوق الذكر جبهه جنوبي از . دهند مي
درياي سرخ برخاسته و پس از عبور از درياي عمان و 

رسد و منشأ بخشي از  خليج فارس به منطقه طرح مي
هاي موسمي  نفوذ اتفاقي جبهه. شود بارندگيها محسوب مي

شود باعث  اقيانوس هند كه از سمت شرق وارد منطقه مي
.  مقدار آن خيلي كم استكهشود  بارشهايي در تابستان مي

 روز و در ارتفاعات 30هاي يخبندان حدود  حداكثر روز
  و حداكثرميليمتر 73حداقل تبخير . بيش از سي روز است

 5/6دوره خشكي معادل با  طول. استميليمتر 506/ 3 آن
   .)1380بابائيان،( ماه است

 منطقهين منطقه در محدوده از نظر زمين شناسي ا
 بخش زاگرس چين محدودهساختماني زاگرس و در 
به طور عمده شناسي  چينه .خورده قرار گرفته است

 شيلي، مارني و به مقدار هايسنگهاي آهكي همراه با رسوب
 تبخيري تشكيل بهايكمتر ماسه سنگ و كنگلومرا و رسو

 و در هاي آهكي  از سنگ به طور عمدهاين منطقه .دهد مي
  وتر از انواع شيلي، كنگلومرا، مارني هاي كوچك حجم

 وتيپ غالب درختي .  مارني تشكيل شده است–آهكي 
ات  در جهات و ارتفاعاست و بنه - بادام،اي درختچه

ديده نيز ادام  ب-  افرامانندهاي ديگري  مختلف تيپ
   ).1380بابائيان،( شود مي
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  روش تحقيق

 اسپليت پالت كه در ماريطرح آ  در قالباين تحقيق
 اصلي و تيمار تعداد تيغ  عاملآن طبقات قطري به عنوان

تكرار   فرعي در نظر گرفته شد در چهارعاملبه عنوان 
 بر اساس نتايج حاصل از آماربرداري اوليه و .انجام گرديد

 درختان بنه موجود در طبيعت به چهار ،جنگل گردشي
 50بيش از  و 41 -50و 31-40 و 20-30طبقه قطري 

ي آماري كليه ها ساس فرما بر .شدندبندي  ي دستهسانتيمتر
ي كمي و كيفي درختان يادداشت شد كه در ها مشخصه

ارزيابي درصد شادابي از وضعيت تاج از نظر ميزان 
 در . و شادابي درخت استفاده شدها خشكيدگي سرشاخه

در چهار تكرار به مرحله  زني تيغ تيمار 10هر طبقه قطري 
ذاري درختان بر اساس اصول گ پس از عالمت .جرا درآمدا

 بر )1شكل (زني تيغتاييد شده  فني و با استفاده از وسيله
ي پالستيكي جهت ها  انجام و كاسهدرختانروي 

ذكر است كه در ه  الزم ب.آوري سقز نصب گرديد جمع
 سقز كه برداري بهره طي عمليات آموزشي 1373سال 

بيعي استان فارس انجام شد چكش  كل منابع طهتوسط ادار
 ساخته سانتيمتر 3×8/0  دهانه با ابعادزني تيغمخصوص 

 مورد همكارانو يشده توسط آقاي مهندس اميرآباد
آزمايش قرار گرفت كه اين وسيله در جلسه ساالنه كميته 

 ) كالرآباد73 اسفندماه 15 و14(فني محصوالت فرعي 
 21/1/1374رخ  مو53/100/946 و طي نامه شماره معرفي
 و مراتع مورد ها و بازرگاني سازمان جنگلبرداري بهرهدفتر 

 اول زني تيغپس از گذشت دو ماه از  .تاييد قرار گرفت
ي بعد در هاآوري گرديد و در سال سقز تراوش شده جمع

ضمن بازديد از تك تك درختان روند ترميم  طي سه سال
  . مورد ارزيابي دقيق قرار گرفتها زخم
  

  
   فارس ساخته شده در استانزني تيغ وسيله -1 شكل

  

  تايج ن

  ميزان سقز توليد شده 

بيشترين ميزان سقز مربوط به درختان ميانسال يا طبقه 
باشد كه درختان آن داراي   سانتيمتر مي41-50قطري 

 سانتيمتر بوده و داراي متوسط ارتفاع 9/45ميانگين قطر 
ربوط به درختان كمترين ميزان سقز م.  متر مي باشد 5/6

 7/23 سانتيمتر با قطر متوسط 20-30جوان يا طبقه قطري 
ميانگين مشخصات كمي و .باشد   مي5/5سانتيمتر و ارتفاع 

اند در   قرار گرفتهبرداري بهره كه مورد يكيفي درختان
  . استارائه شده  1جدول 

  
   مشخصات كمي و كيفي و ميزان سقز توليدي درختان نمونه -1 جدول

  ه قطري طبق

  )سانتيمتر(

  متوسط قطر برابر سينه

  )سانتيمتر( 

   ارتفاع متوسط

  )متر(

  ميزان سقز  درصد شادابي

  )گرم(
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 تعداد باميزان سقز برداشت شده از طبقات مختلف 
زمون دانكن آتيغ متفاوت در تجزيه و تحليل آماري و 

 سانتيمتر 41-50 قطري  طبقهنشان دهنده آن است كه
 كمترين سانتيمتر 20-30 قطري طبقهداراي بيشترين و 

 طبقه .اند سقز را به خود اختصاص داده  تراوشميزان
 20-30 و 31-40 قطري طبقات با سانتيمتر 41-50قطري 

 ،داري را نشان دادند اختالف معني% 1در سطح  سانتيمتر

دار   اختالف معنيسانتيمتر 50قطري بيش از طبقه اما با 
نتايج تجزيه واريانس و  .)3و2 جدولهاي( مشاهده نشد

 قطري مختلف طبقاتآزمون دانكن در رابطه با ميزان سقز 
  . است ارائه شده3  و2 جدولهايبا اعمال تعداد تيغ در 

  

  

   شدهبرداري بهره ميزان سقز توليدي درختان  عوامل طبقه قطري و تعداد تيغ دردول تجزيه واريانس ج-2 جدول

  F مقدار  درجه آزادي  منابع تغيير
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  طبقات قطري مختلف با اعمال تعداد تيغ در   توليد شده ميزان سقزبراي نتايج آزمون دانكن -3 جدول
    )سانتيمتر(طبقه قطري  

  ميانگين  <50  41-50  31-40  20-30  تعداد تيغ
(  b )(/+,  d -(/). d ,/.-0 c ,/.,1 c 2/..,  
.0  b (0/))  d (0/,, d  )(/+( ab   (/3.1  bc ,/.2, 
.(  a -,0  b ,/-(,  c 1-0  bc   ,/-10  abc 3/-)- 
-0  a 1.0  cd  ,/.+, a  ,/)10 ab  ,/1,1  a ,/30( 
-(  ab  1/-.2  b  ,/-+1 b 1/3,2  d   )(/,1 abc  -)0  
10  a  1/-23  cd  .).  c 1/121  ab  (/1)(  abc (/-+1  
1(  a  1/-2-  b (/10)  ab   ,/20,  ab 1/1--  ab  +/1)3 
30  b (0/2-  b (/-)0  c 1/1.2   a((2 abc  1/10.  
3(  b  (/.03  a  ,/303  c ,/13(  bc  ,/-10  abc   3/-).  
(0  a -).  bc  1/-3)  c  (/13,   ab1(+  abc  3/102  

4�56!�'�� ���� ����   b 2/.+3  b  -/-1. a  2/1)1 ab  +/1.1   

4�56!�' !7 8�9:' ;<�= ��� �> %?�&9@7 #�$ �� �5A��A !� %&�' ���6��6 ��!'B C<!D� �.   

 
  نتايج روند ترميم پوست درختان بنه

نتايج تجزيه و تحليل اطالعات مربوط به ترميم 
 يك سال دتطي مي ايجاد شده در درختان ها زخم

 مربوط به طبقه  پوستنشانگر آن است كه بيشترين ترميم

ي يا درختان جوان بوده و كمترين سانتيمتر 20-30قطري 
 يا سانتيمتر 50 بيش از مربوط به درختان با قطر آن

 تنها درختان نظراز اين  .)4جدول ( باشد ميدرختان مسن 
ري ي با ساير طبقات قطسانتيمتر 20-30طبقه قطري 

اين  .)5جدول (اند  داري را نشان داده  معني آمارياختالف
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فقط داشته و  ادامه برداري بهرهدو سال پس از روند در 
آماري  قطري دوم و سوم با چهارم اختالف طبقات

 سال سوم پس از ر د.دهند ميداري را نشان  معني
 طبقه قطري اول با دوم و سوم اختالف برداري بهره

شوند  ميان نداده و اعداد به هم نزديك ي را نشدار معني
 با )سانتيمتر 50بيش از ( ولي كماكان طبقه قطري چهارم

 .دهد مي ي را نشاندار معنيساير طبقات قطري اختالف 
 روند سال سوم ادامه برداري بهرهدر سال چهارم پس از 

كدام از طبقات قطري به  دارد اما هنوز متوسط ترميم هيچ
اين نشانگر آن است كه ترميم در رسد و  ميصددرصد ن

   .گيرد ميپوست درختان بنه به كندي صورت 

  

 شده در برداري بهره درصد ترميم پوست درختان بنه -4جدول 

    هاي بررسيسال

  )سانتيمتر(                   طبقه قطري

  50بيش از   41-50  31-40  20-30  سال بررسي

.1,0) G<(  1/.0  -/3  1/(  +/1  

.1,.) I<�(  3/((  0/1,  ./3-  ./-(  

.1,-) IJ$(  (/))  0/).  )/)1  (/(-  

.1,1)I�!KL(  ,/+.  )/,.  0/,1  2/2,  

  

 برداري بهره تجزيه واريانس ميزان ترميم درختان بنه -5جدول 

   هاي بررسي شده در سال
  F مقدار  درجه آزادي  منابع تغيير

����  �  +,/.  
���� ����  �  M��/�
  
��� ����  �  ��/�  

��� ��� �×���� ����   ��  �	/�  
!�"  ��	    

 #�$ �� �� %&�' M��/�  

  

  بحث 

تواند از  ميطور رايگان و مستمر ه انسان تا زماني ب
طور ه محصوالت يك اكوسيستم استفاده نمايد كه ب مزايا و

معقول و با رعايت اصول و قوانين و مقررات حاكم بر 
ري اكوسيستم  و پايدا را انجام دهدبرداري بهرهاكوسيستم 

 برداري بهره اين اصل در خصوص .را با خطر مواجه نمايد
  . صادق است از درختان بنه نيز

 شده براي جنگلهاي اعمال برداري هاي بهره در شيوه
برگان در  گيري سوزني ن رزيروشهاي ازبه طور معمول بنه 

 شده كه به دو دليل كاربرد ميي ديگر الهام گرفته ها كشور
ايجاد   به دليل وسعت زخمنخست ،اند ته نداشمطلوبي

 دوم ، كه به سادگي ترميم پذير نيست محلشده در يك
به دليل پايين بودن ميزان توليد سقز در بكارگيري اين 

 كي كه ناشي از اختالف شرايط فيزيولوژياه شيوه
 انبرگ و پهن انبرگ هاي ترشحي در انواع سوزني بافت
سقز از درختان بنه قابل  برداري بهره براي اين روش .است

در ضمن مجاري ترشحي در تنه درختان . پذيرش نيست
 اگر چه برگ بنه منحصر به پوست و در درختان سوزني
 گسترده و در صمغ استحصالي از بافت چوبي ناچيز است،

 منوچهري، مياسال( باشد ميتمامي حجم تنه درختان 
ي، گير  به عالوه درختان سوزني برگ پس از صمغ.)1374

  .قطع مي شوند و مجددا جنگلكاري انجام مي شود
 و استمرار حيات درختان بنه ءبا توجه به اينكه بقا

هاي گياهي زاگرس به خطر افتاده  همانند بسياري از گونه
 اين سؤال ،اند و از جهات مختلف مورد تهديد قرار گرفته

  موجودبرداري به روند بهرهتوان  ميشود كه آيا  مطرح مي
د عامل مهمي در تضعيف و از بين بردن آن است كه خو

و آيا ارزش زيست محيطي درختان بنه چندين ادامه داد 
  ؟باشد مين نآبرابر بيشتر از ارزش سقز توليدي 

 وضع  به معتقدند كه با توجهبرخيدر اين خصوص 
زيرا  ، متوقف شودبرداري بهره هرگونه ،اسفناك موجود

ز از ارزش موجودي ارزش درآمد حاصل از استحصال سق
معتقدند نيز  گروهي .باشد مي كمتر ها درختان بنه در عرصه

دليل عوامل مؤثر تخريبي بعد از ه ي مادري بها پايهكه 
 پس بهتر است كه از ،چند صباحي از بين خواهند رفت

 گردد و از درآمد حاصل شده برداري بهرهصمغ توليدي 



  برداري سقز      بررسي اثرات بهره
132  بر روند ترميم پوست درختان بنه

نه سود برد وليد نهال با درختان ب و تيكار براي نهال
در حالي كه گروهي ديگر معتقدند كه  .)1374 سهرابي،(

ارزش توليدات فرعي بنه، مانند بذر روغن استحصال شده 
جهانبازي گوجاني (تواند جايگزين برداشت سقز گردد  مي

  ).1385و همكاران، 
به منظور ارائه پاسخ مناسب به طرفداران و اين تحقيق 

 نتايج توجه به با . استفته انجام گربرداري بهرهمنتقدان 
گفت كه توان  ميحاصل از اين طرح و سوابق موجود 

ه  بسيار پاييني دارند ب پوستدرختان مسن قدرت ترميم
 سال 4گذشت  انجام شده پس از كه حداكثر ترميم طوري

رسد كه اين  مي درصد 70 به كمتر از برداري بهرهاز اولين 
 با توجه به .باشد مي ها نشانگر عدم ترميم بسياري از زخم

  بيشترتركيب سني درختان بنه موجود در استان فارس كه
 را برداري بهرهباشند بحث  ميي قطور ها  با تنه وكهنسال

  .كند ميزير سوال برده و منتفي 
 طيروند ترميم پوست در درختان در  بادر رابطه 

  انجام شدهيها، بررسيپس از بهره برداري سال چهار
 بين قطر تنه يا سن درختان معكوس رابطه وجود حاكي از

 ، نگارندگاني شخص و در مشاهداتبودهو ترميم پوست 
و مشخص  و جنس درختان نيز بررسي زني تيغجهات 

 ميزان به طور معمول گرديد كه در جهات جنوب و شرق 
 وكه تا د طوريه ب ،باشد ميترميم بيشتر از ساير جهات 

 درختان نر ميزان ترميم همچنين .برابر ترميم مشاهده شد
 نشان دادند كه  از خودبيشتري را نسبت به درختان ماده

توان به تقسيم انرژي درختان ماده براي  مي رادليل آن 
  .بذردهي و رويش ربط داد

وضعيت ظاهري پوست درختان بنه نيز در ترميم 
كه درختان داراي پوست كلفت  طوريه  مؤثر بود بها زخم

 نسبت به محدودتريراتب ترميم و رتيدوم دار به م
  .درختان با پوست نازك نشان دادند

در رابطه با حمله آفات و بروز بيماري در درختان 
مل آمده حداقل در عه  طبق بررسي ببرداري بهرهمورد 
 گيري  موردي مشاهده نشد كه تصميمبرداري بهرهاولين 

موكول  برداري بهره تكرار ه را بايد بمورد در اين منطقي
  . نمود

 كه با توجه به چنين اظهار داشت توان ميدر نهايت 
اينكه بيشترين پراكنش جوامع غالب بنه در استان فارس 

 ميليمتر 300در مناطقي است كه داراي بارندگي حدود 
و  زيادي را در بارش هايي مختلف نوسانهابوده و در سال

چراي  فشار عالوهه ب ،شاهد هستيمپراكندگي نامنظم آن 
 پوكي بذر عدم تماس بذر با خاك، كوبيدگي خاك، ،دام

 روز كاهش كمي و كيفينيز در اكثريت اين عرصه باعث 
 بنه گرديده است و درصد درختان رويشگاههايافزون 

 بايد بحث  بنابراين،باشد مي زياد ها مسن نيز در اين عرصه
 جهانبازي . سقز را در اين مناطق منتفي دانستبرداري بهره

نيز ارزش زيست محيطي و ) 1385( همكاران گوجاني و
حفظ درختان بنه را بيش از ارزش توليد سقز دانسته و 
برداشت ميوه و توليد روغن را بجاي برداشت سقز 

  .پيشنهاد مي دهند

 
  پيشنهادها

 برداري بهرهدر استان فارس كه تاكنون توصيه مي شود 
يج نتا به با توجه سقز به شكل قانوني انجام نشده است 

 و پذيري با سن درخت رد رابطه ترميمدر موذكر شده 
گونه   جنگلهاي بنه استان، هيچبيشتر بودن همچنين كهنسال

در استانهاي  .نگرددبرداري صادر  مجوزي جهت بهره
برداري از  برداري سقز، روش بهره داراي طرحهاي بهره

هاي   در طرح.سنتي به نوين با ابزار مناسب تغيير يابد
بين دو حداقل مدت داري تعداد تيغ كنترل شود و بر بهره
 زني تيغمحل  .تغيير يابد سال   سال به پنج2برداري از  بهره

 ها ه بر روي سر شاخزني تيغبر روي تنه اصلي باشد و از 
به منظور دستيابي به اثرات پيشنهاد مي شود . گردداجتناب 

 در موردبرداري بر درختان بنه، تحقيقات  تكرار بهره
  .  ادامه يابدمطالعهدرختان مورد 
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  سپاسگزاري

ره كل منابع طبيعي ااين تحقيق با پشتيباني مالي اد
وسيله از همكاري  انجام شده است كه بديناستان فارس 

 آن برداري بهرهمدير كل محترم و كليه كارشناسان گروه 
م از يدان ميالزم  .گردد مياداره كل تشكر و قدرداني 

انه كارشناسان گروه جنگل مركز ي صميمهاهمكاري
تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي فارس به ويژه آقايان 

حسامي به ماجد  سيدعباسي و مهندس عليرضا مهندس 
 تشكر ،همكاري در انجام عمليات ميداني طرح خاطر
    .نماييم
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Abstract 
The aim of the study was to investigate the effects of terbinthine exploitation on bark redress and 

longevity of wild pistachio (P. atlantica Desf subsp. mutica (F.&M. Rech.F.) under statistical design of 
split plots with four replicates and at three year period. The treatments consisted of stem diameter at  four 
classes (20-30, 31-40, 41-50, > 50 cm) and bark slits at 10 different numbers (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 
and 50) . The trial was conducted in the pistachio Experimental Forest at Fars province of Iran. The bark 
slits were made twice a year (the first two months of summer). After measuring terbinthine production at 
each treatment, mechanism of bark redress was also studied. The mechanism of bark redress was 
significanty different at various stem diameter classes, in which the highest and the lowest rate of bark 
redresses were found in young or middle-aged and old-aged trees, respectively. It might be concluded that 
terbinthine exploitation from wild pistachio trees of the studied forest will negativly affect the growth and 
longevity of the trees, due to inadequate scientific and technical method of bark wounding, ecologicaly 
hard environment condition and high percentage of old-aged trees at the studied site. For this reason, 
terbinthine exploitation is not recommended at such forests. 
 
Keywords: Bark redress, Diameter, Longevity, Pistacia atlantica, Terbinthine. 


