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 چکیده

اي هبا هدف بررسی برخی متغیرهاي تأثیرگذار بر مقدار تولید محصول سقز در جنگل پژوهشاین 
متر  1600-2000و  1200-1600استان چهارمحال و بختیاري انجام شد. به این منظور در دو طبقه ارتفاعی 

ش انتخاب شدند. در هر طبقه ارتفاعی ش درختان بنه در طبقات قطري مختلفطور تصادفی از سطح دریا، به
ینه، اطالعات درختان، شامل قطر برابرس وگذاري شش پایه بنه نشانه تاطبقه قطري و در هر طبقه قطري پنج 

رداري بگذاري شده، مورد بهرهشد. درختان نشانه ثبتنس آنها ارتفاع کل، ارتفاع تنه، قطر متوسط تاج و ج
آوري و توزین شدند. نتایج نشان داد صورت جداگانه جمعشده از درختان بهقرار گرفته و سقزهاي استخراج

گرم است. قطر متوسط تاج، قطربرابر سینه و  9/571طور متوسط هاي استان بهمیانگین تولید سقز در جنگل
را بر مقدار  داريداري را در تولید سقز نشان دادند. جنس درخت نیز تأثیر معنیل درختان تأثیر معنیارتفاع ک

گرم  8/435رختان ماده گرم و د 1/608که میانگین تولید سقز در درختان نر طوري تولید سقز نشان داد، به
 دست آمد.به

 *.ختیاري، سقز، متغیرهاي مورفولوژیکیارتفاع از سطح دریا، بنه، چهارمحال و ب هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه
 همتعلق به خانواد ).Pistacia atlantica Desfبنه (

Anacardiceae ارزشمندي است که  هايگونه از
 هاي کشور راجنگلمیلیون هکتار از  4/2سطحی معادل 

 ). اینFattahi, 1995( خود اختصاص داده استبه
 هواي و آب با پایه، سازگار دو است درختی گونه،

 وبا بافت سبک   سنگالخی هايزمین مناسب خشک،
 هاي جنوبیشیب در بیشتر شده سبب که نورپسند کامالً

 هی و در چهار قارلشما هین جنس در نیمکرشود. ا دیده
ی جغرافیای هايضآسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا بین عر

). Fattahi, 1995( پراکنش داردی لشما هدرج 45تا  15
کشورهاي  در هاآن از تعدادي که دارد گونه 11جنس بنه 

 و اجتماعی اقتصادي اهمیت از مدیترانه حوزه و آسیایی

 ).Zohary, 1952هستند ( برخوردار فراوانی
شیرابه سقز که در شرایط طبیعی نیز از تنه برخی 

مصطکی نام ، بهشودمیهاي درخت بنه تراوش پایه
زه هاي بریشناخته شده و در برخی مناطق زاگرس به نام

 ,Ahmadi Lashkenari( یا برژه شهرت یافته است

2009 .(Ghalem and Mohamed (2010) در بررسی-

شده میکروبی روغن استخراج هاي خود خاصیت ضد
و  Minaiyan و همچنین) Pistacia atlanticaاز سقز (

 تهابی روغن سقز) اثرات ضدال2015همکاران (
)Pistacia atlantica subsp. kurdica(  را برروي

بیماري کولیت اثبات کردند. با توجه به اهمیت این 
محصول ارزشمند جنگلی و وسعت پراکنش این گونه 
در کشور، لزوم پژوهش در مورد عوامل موثر بر تولید 

شود. در مورد تفاوت مقدار تولید سقز آن دوچندان می
ده ی انجام نشپژوهشن نر و ماده بنه، تاکنون بین درختا

از درصد  5/7تیره گیاهی،  157پایه با گیاهان دواست. 
شوند که نقش بسیار هاي گیاهی را شامل میجنس

. دهاي خشکی دارنمهمی در تثبیت ساختار اکوسیستم

-افراد نر و ماده گیاهان دوپایه از نظر فنولوژیکی، ریخت

-ه میک هایی هستندداراي تفاوتشناسی و بیوشیمیایی 

مؤثر  هاهاي تولیدي و اکولوژیکی گونهتواند بر ویژگی
 ).Hultine et al., 2007(باشد 

Tavakoli and Fattahi (1995) هاي در بررسی
 را از جغرافیایی جهت و تاج قطر درخت، قطر خود،

 .اندکرده ذکر درخت سقز و بذر میزان بر تأثیرگذار عوامل
 متغیرهاي اثر همچنین در بررسی انجام شده در مورد

 تولیدي،بذر  و سقز میزان بنه بر درختان مورفولوژیکی

 سطح در داريمعنی این نتیجه حاصل شد که اختالف

 کل، ارتفاع برابرسینه، فاکتورهاي قطر بین درصد پنج

 سالمت تنه، ارتفاع شاخه، تعداد قطر تاج، تاج، ارتفاع

 Ghodskhah( وجود دارد تولیدي سقز میزان با تاج و تنه

daryaei et al., 2010.( 
بررسی نمودار پراکنش درختان بنه در طبقات 

اد نشان دنیز هاي قالجه استان کرمانشاه قطري در جنگل
 30در طبقات قطري کمتر از  درختان که تعداد در هکتار

ست. در ا نسبت به دیگر طبقات قطري کمترمتر سانتی
براي پایداري درختان بنه با استفاده از  هشپژواین 

منحنی نمایی منفی و با توجه به شرایط محلی منطقه 
براي اینکه شش تا هشت اصله درخت در هکتار در 

ت متري وجود داشته باشد، کاشطبقات قطري پنج سانتی
 Pourreza( اصله نهال در هکتار توصیه شده است 30

et al., 2008 .(سنجی بنه در اي زیستهدر بررسی نمایه
نج زاد بنه پهاي یاسوج، دامنه ارتفاعی درختان دانهجنگل

و زاد بنه بین دالی ده متر و دامنه ارتفاعی درختان شاخه
تا هشت متر گزارش شده است. براساس نتایج این 

بیشترین تعداد درختان بنه در دامنه قطري بین  پژوهش
ربوط بیشترین تراکم ممتر پراکنش دارند. سانتی 30تا  10

اصله در هکتار و کمترین  9/83بنه با  -به تیپ بلوط
اصله در  8/41بادام کوهی با -تراکم مربوط به تیپ بنه

ورد این پژوهش بیانگر آن است اهکتار بوده است. دست
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برداري که سرخشکیدگی تاج در درختان مورد بهره
 ).Falahchay et al., 2009( بیشتر است

Ghahramany ) در بررسی 2017و همکاران (
پاسخ درختان بنه به برداشت سقز به این نتیجه رسیدند 

 تاج ارتفاع و کل ارتفاع یقه، قطر هاينمایه که بین

-معنی اختالف بررسی هاي موردتوده در بنه درختان

 قطر (غیراز هامشخصه این میانگین و داشت وجود داري

-بهره مورد توده از بیشتر نشدهبرداريبهره توده یقه) در

 ارتفاع به تنه ارتفاع نسبت تنه، ارتفاع نظر بود. از برداري

 درختان بین داريمعنی آماري تاج، تفاوت سطح و کل

 تعادل نشد. حالت مشاهده بررسی مورد هايتوده در بنه

 مخرب عوامل تأثیر تحت جنگل، خودتنظیمی قدرت یا

 هاآن اثر شدت و نوع توجه به با مصنوعی، یا طبیعی

 برداريبرود. بهره بین از یا شده تضعیف است ممکن

 با را بنه با ارزش گونه بقاي غیراصولی، و رویهبی

). Fattahi, 1995است ( ساخته روروبه جدي مخاطره
روند ترمیم پوست در درختان بنه بعد از  بررسی

 که بیشترین ترمیم پوست کردبرداشت سقز، مشخص 
برداري مربوط به درختان جوان تا درختان بنه مورد بهره

ست امیانسال و کمترین ترمیم مربوط به درختان مسن 
)Bordbar et al., 2006 .( در درختانی که مورد

گیرند، شادابی، رشد ساالنه شاخه و سقزگیري قرار می
 رشد طولی و عرضی برگ کمتر از درختانی است که

 ,.Karamshahi et al( گیرندبرداري قرار نمیمورد بهره

2004.( 
در استان چهارمحال و بختیاري تاکنون پژوهشی 

برداري از سقز و وضعیت تولید آن در در زمینه بهره
تنها  است و ازهاي بنه استان صورت نپذیرفته رویشگاه
 پژوهشتوان به شده در مورد بنه میهاي انجامپژوهش

Jahanbazi ) در زمینه توان تولید 2013و همکاران (
هاي استان چهارمحال و بختیاري در تولید بذر بنه جنگل

 افزایش با که داد نشان پژوهشاشاره کرد. نتایج این 

 افزایش کل بذر و رسیده بذر تولید سینه، میزان برابر قطر

 قطري طبقات در کل بذر به رسیده بذر نسبت اما یابد،می

 است. همچنین طبقات از دیگر بیشتر سانتیمتر 20 و 15

 بیشترین استان، در موجود بنه هايپایه تعداد به توجه با

 25 و 20 طبقات قطري به مربوط رسیده بذر تولید میزان

و همکاران  Jahanbazi همچنین .متر استسانتی
) در بررسی وضعیت کمی و کیفی روغن بنه، 2006(

هر درخت در طبقات قطري  متوسط تولید روغن براي
درصد و به روش  2/27 را مختلف به روش سوکسله

و  Talebiدست آوردند. بهدرصد  3/19مکانیکی 
) در بررسی عوامل مؤثر بر پراکنش بنه 2005همکاران (

در استان چهارمحال و بختیاري به این نتیجه رسیدند که 
بنه  -. تیپ بلوطداردبنه در شش تیپ جنگلی حضور 

ترتیب هکتار به 537بنه با  -و تیپ بادام 84801با 
. نداهخود اختصاص دادبیشترین و کمترین سطح را به

و کمترین آن  90بیشترین تراکم بنه متعلق به تیپ بنه با 
 است.اصله در هکتار  20بنه با  -مربوط به تیپ بادام

با توجه به مشکالت اقتصادي و اجتماعی موجود 
ت قابل توجه روستائیان و در زاگرس و حضور جمعی

هاي ها بر رویشگاهنشینان و تأثیر مستقیم آنجنگل
جنگلی این مناطق، اقتصادي کردن جنگل و تأمین 

 ترین مباحث مدیریتی استنشینان از مهممعیشت جنگل
تواند نقش مهمی در حفاظت پوشش جنگلی ایفا که می

کند. البته باید به این موضوع توجه ویژه داشت که 
-استفاده از محصوالت جنگلی باید بر مبناي اصول بهره

هاي ریزي شود تا از خسارتبرداري پایدار برنامه
غیرقابل جبران به عرصه هاي منابع طبیعی جلوگیري 

گونه اطالعات علمی در مورد شود. در حال حاضر هیچ
هاي استان چهارمحال و بختیاري در توان تولید جنگل

امل مؤثر بر تولید آن وجود ندارد. زمینه تولید سقز و عو
یابی به چنین اطالعاتی موجب خواهد شد تا دست
برداري پایدار، هاي مدیریتی در زمینه بهرهریزيبرنامه
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شور حفظ و احیاء این گونه ارزشمند جنگلی غرب ک
 ریزي شود.صورت علمی پایهبه

 هامواد و روش
سامان هکتار در  5000منطقه مورد بررسی با وسعت 

کیلومتري غرب شهر لردگان و در  45عرفی چیگو، در 
بخش و دهستان منج در استان چهارمحال و بختیاري 

جغرافیائی  نظر موقعیتاز  واقع شده است. این منطقه
 44درجه و  50ثانیه تا  77/36دقیقه و  36درجه  50بین 

دقیقه  32درجه  31ثانیه طول شرقی و  65/49دقیقه و 
ثانیه  86/12دقیقه و  37درجه و  31ه تا ثانی 89/29و 

 ). تیپ جنگل1عرض شمالی واقع شده است (شکل 

 Quercus brantii-Pistaciaبنه (-مورد بررسی، بلوط

atlanticaتوان بههاي همراه می) است. از گونه Acer 

monspessulanum ،Amygdalus lysiodes ،
Amygdalus arabica و Daphne macronata  اشاره

داراي بافت سطحی و خاك منطقه قلیایی و عمدتاً  کرد.
ها قسمت برخیدر  ) وClay loam(عمقی سنگین 

شدت  هیدرولوژیکی داراي ) و از نظرloam( متوسط
). Consultant Engineers, 2004است ( نفوذپذیري کم

خشک سرد، با خشک معتدل تا نیمهنیمه منطقهاقلیم 
متر و متوسط میلی 520متوسط میزان بارندگی سالیانه 

 استگراد درجه سانتی 15حرارت سالیانه از 

)Anonymous, 2018 .( 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد بررسی در شهرستان لردگان، استان چهارمحال و بختیاري -1شکل 
Figure 1. Geographical location of study area in Lordegan city, Chaharmahal & Bakhtiari province 

 
 پژوهشروش 

ابتدا منطقه مورد بررسی با توجه به پراکنش درختان بنه 
 1600-2000متر و  1200-1600به دو طبقه ارتفاعی 

ور طمتر از سطح دریا تقسیم شد. در هر طبقه ارتفاعی به
تصادفی درختان بنه در طبقات قطري مختلف انتخاب 

منطقه، در هر طبقه ارتفاعی، شدند. با توجه به شرایط 
متر سانتی 55و  50، 45، 40، 35، 30شش طبقه قطري 

. دنتعیین و در هر طبقه پنج الی شش درخت انتخاب شد
اي انتخاب شدند که از هر گونهدرخت به 68در مجموع 

ها حضور داشت. تمام دو جنس نر و ماده در میان آن
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ها شامل آنگذاري شده و اطالعات کمی درختان، نشانه
قطر برابرسینه، ارتفاع کل، ارتفاع تنه و قطر متوسط تاج 

گیري شد. درختان مورد بررسی براساس اصول اندازه
فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان مورد 

). سقزهاي تولید 2برداري سقز قرار گرفتند (شکل بهره
آوري و با ترازوي صورت جداگانه جمعشده درختان به
 گرم) مورد توزین قرار گرفتند. 1/0دیجیتال (دقت 

 هاتحلیل داده روش

آزمون  وسیلهبه نرمال توزیع از هاداده پیروي
اثر ارتفاع  شد. مقایسه بررسی اسمیرونوف-کولموگروف

 از استفاده از سطح دریا در طبقات قطري و ارتفاعی با

اثر جنس درخت بر تولید سقز  جفتی، مقایسه t آزمون
مقایسه متغیرهاي  و مستقل t آزمون از استفاده با

مورفولوژیکی با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه 
)ANOVA(  انجام پذیرفت. معادالت رگرسیونی بر

مبناي حداقل مربعات برازش داده شد. در این تحقیق از 
مدل رگرسیون توانی و نمایی استفاده شد. براي 

ضریب تبیین، انحراف  ها از معیارهاياعتبارسنجی مدل
معیار مدل برازش یافته و تحلیل واریانس رگرسیون 

 افزارنرم از استفاده با آماري استفاده شد. محاسبات
SPSS-19 شد انجام. 

 

   
 برداشت سقز از درختان بنه مورد بررسی –2شکل 

Figure 2. Gum extraction from Pistacia atlantica 
 

 نتایج
 اثر ارتفاع از سطح دریا بر مقدار تولید سقز

متر  1600-2000میانگین تولید سقز در طبقه ارتفاعی 
-1600گرم و در طبقه ارتفاعی  4/600از سطح دریا، 

 رايبدست آمد. گرم به 539متر از سطح دریا،  1200
مقایسۀ میانگین تولید سقز در دو ارتفاع از سطح دریا 
در طبقات مختلف قطربرابر سینه، ارتفاع کل و قطر 

جفتی استفاده شد. چنانچه در  tمتوسط تاج از آزمون 
شود، مقدار میانگین تولید سقز بین مشاهده می 1جدول 

مختلف از سطح دریا در طبقات قطر تاج و  دو ارتفاع
دار درصد تفاوت معنی 95طح اطمینان ارتفاع کل در س

برابر سینه  وجود دارد. این اختالف در صفت قطر
 داري را نشان نداد.تفاوت معنی
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 مقایسه میانگین تولید سقز بین دو ارتفاع از سطح دریا در طبقات مختلف صفات مورد بررسی –1جدول 
Table 1. Average comparison between altitudes on different classes of characteristics 

 متغیر
Variable 

 درجه آزادي
df 

 اشتباه معیار میانگین
Standard error of Mean 

t 

 طبقات قطربرابر سینه
DBH classes 

5 78.64 ns0.863 

 طبقات ارتفاع کل
Total height classes 

5 35.45 3.18* 

 متوسط تاجطبقات قطر 
Crown diameter classes 

7 48.5 3.73* 

 

 اثر جنس درخت بر مقدار تولید سقز

گرم و در  1/608میانگین تولید سقز در درختان نر 
دست آمد. نتایج حاصل از به گرم 8/435درختان ماده 

نشان داد تفاوت موجود بین درختان نر و ماده  tآزمون 
 ).2دار است (جدول درصد معنی 95سطح اطمینان در 

 
 مقایسه میانگین اثر جنس درخت بر میانگین تولید سقز –2جدول 

Table 2. Average Comparison of tree genus on gum production 
 جنس درخت
Tree Genus 

 نر
Male 

 ماده
Female 

t 

 (گرم) میانگین تولید سقز
Gum production Average (g) 

 

608.1 

(±7347) 
435.8 

(±43.56) 2.016* 

 The numbers in parenthesis indicate the standard error                                              دهنده اشتباه معیار است.اعداد داخل پرانتز نشان

  
 متغیرهاي مورفولوژیکی بر مقدار تولید سقزاثر 

 قطربرابر سینه

مقایسه میانگین تولید سقز در طبقات قطري مختلف 
نشان داد که با افزایش طبقات قطري، مقدار تولید سقز 

 55است. بیشترین تولید در طبقه قطري افزایش یافته
گرم و کمترین تولید در طبقه  4/894متر به مقدار سانتی

گرم است.  35/394متر، به مقدار سانتی 30قطري 
مقایسه آماري اثر قطر برابرسینه در تولید سقز نشان داد 

درصد  95هاي موجود در سطح اطمینان که تفاوت
 55بندي انجام شده، طبقه قطري دار است. در گروهمعنی

 ).3متر در گروه جداگانه قرار گرفته است (جدول سانتی
 قطر متوسط تاج

نتایج حاصل از مقایسه میانگین تولید سقز در طبقات 
نشان داده شده  4تاجی مختلف درختان بنه در جدول 

با افزایش متوسط قطر  شودمیاست. چنانچه مشاهده 
. است تاج درختان، مقدار تولید سقز افزایش یافته

متر و  11-12بیشترین مقدار تولید در طبقه قطري 
ترتیب به متر، به 4-5قطري کمترین مقدار در طبقه 

گرم است. تفاوت موجود اثر  1/256و  04/1245مقدار 
طبقات قطر تاج بر مقدار تولید سقز در سطح اطمینان 

بندي آماري نشان داد که دار است. گروهدرصد معنی 99
متر در یک گروه  11-12و  10-11درختان با قطر تاج 

-دیگر گروه جداگانه قرار دارند و تفاوت مشخصی را با

 دهند.ها نشان می
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 مقایسه میانگین اثر قطربرابر سینه بر میانگین تولید سقز –3جدول 
Table 3. Average Comparison of DBH on gum production 

 

 متر)طبقات قطر برابر سینه (سانتی
DBH classes (cm)  

 F 30 35 40 45 50 55آماره 
 میانگین تولید سقز (کیلوگرم)

Gum production Average (Kg) 
 

b394.35 

(±102.5) 
b469.56 

(±98.6) 
b442.8 

(±66.3) 
b503.45 

(±116.7) 
ab750.34 

(±125.2) 
a894.4 

(±190.3) 2.859* 

 The numbers in parenthesis indicate the standard error                                              دهنده اشتباه معیار است.اعداد داخل پرانتز نشان
 

مقایسه میانگین اثر قطرمتوسط تاج بر میانگین تولید سقز –4جدول   
Table 4. Average comparison of crown diameter on gum production 

 

 قطرمتوسط تاج (متر) طبقات 
Crown diameter classes (m) 

 
 F 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 آماره

 میانگین تولید سقز

 (کیلوگرم)
Gum production 

Average (Kg) 

b256.1 

(±71.7) 
b333.96 

(±115.9) 
b439.9 

(±73.2) 
b522.6 

(±70.2) 
b523.01 

(±101.9) 
ab740.55 

(±143.2) 
a1182.1 

(±363.5) 
a1245.04 

(±119.3) 5.818*** 

 The numbers in parenthesis indicate the standard error                                              دهنده اشتباه معیار است.اعداد داخل پرانتز نشان

 

 ارتفاع کل

میانگین تولید سقز در طبقات ارتفاعی  5در جدول 
است. در این صفت نیز  مختلف درختان نشان داده شده

 با افزایش ارتفاع درختان، مقدار تولید سقز افزایش یافته
متر  10-11است. بیشترین مقدار تولید در طبقه ارتفاعی 

ترتیب به متر، به 5-6و کمترین مقدار در طبقه ارتفاعی 
گرم است. مقایسه میانگین اثر  39/169و  870مقدار 

ار در دارتفاع کل بر میانگین تولید سقز تفاوت معنی
 درصد نشان داد. 99ح اطمینان سط

 
 مقایسه میانگین اثر ارتفاع کل بر میانگین تولید سقز –5جدول 

Table 5. Average Comparison of total height on gum production 
 ارتفاع (متر) طبقات

Height classes (m) 
 F آماره 10-11 9-10 8-9 7-8 6-7 5-6

 (کیلوگرم) میانگین تولید سقز
Gum production Average (Kg) 

 

169.39b 
(±37.3) 

445ab 
(±73.05) 

528.4ab 
(±80.8) 

573.05ab 
(±85.2) 

847.92a 
(±222.5) 

870a 
(±221.4) 2.386* 

 The numbers in parenthesis indicate the standard error                                              دهنده اشتباه معیار است.اعداد داخل پرانتز نشان

 
 ارتفاع تنه

ارتفاع تنه نیز از دیگر متغیرهاي مورد بررسی بود. 
با افزایش ارتفاع  شودمیمشاهده  6چنانچه در جدول 

تنه درختان، مقدار تولید سقز از الگوي مشخصی 

ر درختان با ارتفاع تنه بیشتبرخوردار نیست، چنانچه در 
-هاست. ب متر) مقدار تولید سقز کاهش یافته 4-5/3(

اري در دثیر معنیأعبارت دیگر ارتفاع تنه درختان بنه، ت
 مقدار سقز استخراج شده از درختان بنه نشان نداد.
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 مقایسه میانگین اثر ارتفاع تنه بر میانگین تولید سقز –6جدول 
Table 5. Average Comparison of Bole height on gum production 

 

 ارتفاع (متر) طبقات
Height classes (m) 

 
 F 2-2.5 2.5-3 3-3.5 3.5-4 آماره

 (کیلوگرم) میانگین تولید سقز
Gum production Average (Kg) 

 

537.84a 
(±80.3) 

563.2a 
(±66.4) 

597.9a 
(±208.8) 

432.5a 
(±67.9) 

ns0.199 

 The numbers in parenthesis indicate the standard error                                              دهنده اشتباه معیار است.اعداد داخل پرانتز نشان

 

 رابطه متغیرهاي کمی و مقدار تولید سقزتحلیل رگرسیون 

بررسی رابطه بین راي بغیرخطی  نتیجه برازش مدل
هاي مورد بررسی و مقدار تولید سقز نشان داد که متغیر

ینی تولید بتري براي پیشقطر متوسط تاج، متغیر مناسب
سقز در درختان بنه است. تجزیه واریانس مدل و آزمون 

t ها براي متغیرهايین مدلبراي ضرایب و ضریب تبی 

شود. بهترین مدل مشاهده می 7 مختلف در جدول
برازش داده شده براي متغیرهاي قطربرابر سینه و قطر 

پوشش مدل نمایی و براي ارتفاع کل، مدل توانی تاج
ها، بیشترین ضریب تعیین دست آمد. در بین مدلبه

 مربوط به مدل برآورد سقز برمبناي متغیر قطر متوسط
 درصد) است. 96تاج (

 
 نتیجه تحلیل رگرسیون غیرخطی براي تعیین مدل رابطه متغیرهاي کمی درخت با مقدار سقز -7جدول 

Table 7. Nonlinear regression analysis to determine the relationship between tree variables and gum 
production 

 معادله
Equation 

 اشتباه معیار
Std. Error 

Sig.  آمارةF ضریب تعیین تطبیق یافته 
(adj)

2R 
 درجۀ آزادي

df 
 متغیر

Variable 

 y = 140.19 e0.0322x 0.133 ** 25.6 0.83 19 
 سینهقطر برابر

DBH 

 y = 206.65e0.2256x 0.116 *** 158.83 0.96 14 
 قطر متوسط تاج

Canopy diameter 

 y = 193.13x0.8789 0.229 ** 30.1 0.85 14 
 ارتفاع کل

Total height 
Y لوگرممقدار سقز به کی ،X لمتغیـر مستق                                                          Y = Amount of gum (kg), X = Depended variable 

 

 بحث
الزم است که عوامل مؤثر شامل براي شناخت هر محیط 

 .عوامل اقلیمی، پستی و بلندي و خـاك ارزیابی شوند
دلیل تغییراتی که در شرایط به مختلف فیزیوگرافی عوامل

توانند بر کمیت و کنند، میپوشش گیاهی ایجاد می
 کیفیت تولید محصوالت فرعی گیاهان مؤثر واقع شوند.

 مانند تغییرهر گونه گیاهی نسبت به عوامل محیطی 
داده و با گرادیان واکنش نشان  ارتفاع از سطح دریا

. )Korner, 2007کند (ارتفاعی، خود را سازگار می
از عوامل مهم رویشگاهی است که  دریا سطح از ارتفاع

-دلیل تغییرات دمایی و رطوبتی نقش مهمی را ایفا میبه

 این پژوهش ). نتایجNajar Firouzjaei, 2014کند (

داري از نظر تأثیر معنی دریا سطح از ارتفاع که داد نشان
و همکاران  Talebiتولید سقز دارد.  مشخصه آماري بر

) در بررسی عوامل مؤثر بر پراکنش بنه در استان 2005(
چهارمحال و بختیاري، شرایط محیطی مختلف را مورد 
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بررسی قرار داده و بیشترین حضور این گونه را در 
متر از سطح دریا گزارش  1400-2200محدوده ارتفاعی 

کردند. علت کمتر بودن تولید سقز در ارتفاعات پایین 
توان در مسائل فیزیولوژیک گیاه جستجو کرد. را می

یط، تر شدن محدلیل گرمدرختان بنه در ارتفاع پایین به
هاي ناشی از خشکی، بخشی از در مقابله با تنش

 همیناده و بههاي متابولیسمی خود را کاهش دفعالیت
و  Heidariدلیل از تولید سقز کمتري برخوردارند. 

) نیز در بررسی تأثیر عامل ارتفاع از 2012همکاران (
سطح دریا بر مشخصات کمی بذر درختان بنه بیان 

متر، بهترین محدوده  2100-2500داشتند که ارتفاع 
ارتفاعی تولید میوه در این گونه است و علت آن را 

گونه بنه با این دامنه ارتفاعی دانستند. البته سازگاري 
تفاوت تولید سقز بین دو ارتفاع از سطح دریا برخالف 
طبقات قطر تاج و ارتفاع کل در صفت قطربرابر سینه 

توان به دلیل آن را می ؛ کهدار نشان ندادتفاوت معنی
همبستگی باالتر تولید سقز با متغیرهاي قطرتاج و ارتفاع 

-). همچنین واریانس بیشتر داده7(جدول  کل نسبت داد

ها در طبقات قطر برابرسینه نیز دلیل دیگر این موضوع 
 است.

جنس درخت نیز از عواملی است که بر ترکیبات 
محصوالت فرعی گیاهان مؤثر است. در مورد اثر جنس 
درخت بنه برمقدار تولید سقز تاکنون گزارشی ارائه 

داد که میانگین  نشان پژوهشنشده است. نتایج این 
 هاي ماده است.هاي نر بیشتر از پایهتولید سقز پایه

 Juniperus بر روي گیاهان دوپایه شدهانجام پژوهش

thurifera ابعاد بزرگهاي نر از نشان داده است که پایه-

 Montesinos( نسبت به گیاهان ماده برخوردارند تري

et al., 2006 مقایسه ترکیبات شیمیایی روغن .(
استخراج شده از سقز درختان نر و ماده بنه در استان 
کردستان نشان داد که اگرچه درختان نر و ماده هر دو 

درصد) غنی هستند  27/30-8/30از نظر روغن سقز (

اما ترکیبات روغن سقز در درختان ماده بیشتر است 
)Rahimi et al., 2015( بنابراین در گیاهان دو پایه، ؛

هاي تحقیقاتی و ریزيدر برنامهتوجه به جنس درخت 
 تواند بسیار حائز اهمیت باشد.اجرایی می
 سقز بر میزان برابرسینه قطر متغیر اثر بررسی نتایج

 در دارياختالف معنی که دهدمی نشان درخت تولیدي

 قطري مختلف طبقات بین درصد 95 سطح اطمینان

عبارت دیگر دارد. به وجود تولیدي سقز میزان و درخت
 سقز بیشتري میزان داشتند بیشتري قطر که درختانی

 گزارش )2005( همکاران و Rajput اند.کرده تولید

 هاي رزینیلوله تعداد هاي مختلف بنه،پایه در که کردند

 چوب اولیه محدوده در هاآن موقعیت و حلقه هر روي

 می دست آمدهبه نتایج به توجه با بنابراین؛ است متفاوت

 برابرسینه قطر افزایش با که کرد استنباط چنین توان

 یافته و افزایش آن سقز تراونده مجاري تعداد درخت،

 پذیرش منظوربه بیشتري ظرفیت از درخت همچنین

 برخوردار سقز، کننده آوريهاي جمعتعداد کاسه

 زیاد سبب برابرسینه قطر افزایش نتیجه در .شد خواهد

 میزان طبعبه که شده تنه روي بر تعداد شیار شدن

 Ghodskhah. برد خواهد باال درخت را سقزدهی

daryaei ) و 2010و همکاران (Tavakoli and Fattahi 

 عوامل از را بنه درختان برابرسینه قطر نیز (1995)

 کنند.می معرفی و بذر سقز میزان بر تأثیرگذار
 تولیدي سقز میزان ارتفاع کل و ارتباط بررسی

 95 سطح در داريمعنی اختالفداد که  نشان درختان

 تولیدي سقز میزان و ارتفاع کل فاکتور بین درصد

 طول بر ارتفاع درخت افزایش دارد. با وجود درخت

 همچنین شود.می افزوده درخت تراونده سقز مجاري

 یابدمی افزایش نیز درخت تنه بر وارده تعداد شیارهاي

شود. سقز می افزایش محصول موجب مجموع و در
از متغیرهایی  تاج حاضر نشان داد که قطر پژوهشایج نت

درصد  99داري (است که ارتباط نزدیک و معنی
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افزایش  دهد.اطمینان) با مقدار سقز تولیدي نشان می
توده برگی درخت سطح تاج و درنتیجه افزایش زي

 شود تا فرآیند فتوسنتز و در نتیجه متابولیسمسبب می
درنتیجه تولید محصول نیز گیاهی افزایش یافته و 

 باشد تروسیع درخت تاج هر چه بنابراین؛ افزایش یابد

 و بوده درخت بهتر فیزیولوژیکی شرایط از حاکی
-موجبات افزایش تولید سقز را در تنه درخت فراهم می

هاي ساختاري ترین مشخصهاز مهم توده برگکند. زي
 رهاي جنگلی است که بیشترین تأثیر را داکوسیستم

 تواندافزایش آن میتغییرات انرژي، آب و گاز دارد و 
 ,Johansson( دشومنجر به تولید بیشتر اکوسیستم 

). نتایج حاصل از بررسی ارتباط متغیرهاي کمی 2002
درخت با مقدار تولید سقز نیز مؤید همین موضوع است. 
چنانچه ارتباط متغیرهاي قطربرابر سینه، قطر تاج و 

آورد تولید سقز نشان داد که در میان ارتفاع کل در بر
نوان عمتغیرهاي مورد بررسی، با استفاده از قطر تاج به

آورد توان مقدار تولید سقز را برخوبی میمتغیر مستقل به
توان در ساختار فیزیکی کرد. دلیل این موضوع را می

درختان بنه دانست. در این گونه، بخش قابل توجهی از 
یل داده که نقش مهمی در درخت را تاج آن تشک

 Sohrabiکند (متابولیسم گیاهی و تولید محصول ایفا می

and Shirvani, 2012( بنابراین تغییرات در اندازه تاج، ؛
 دهد.مقدار تولید سقز را تحت تأثیر قرار می

ارتفاع تنه درختان بنه ارتباط مشخصی را با مقدار 
توان یئله را متولید سقز نشان نداد. یکی از دالیل این مس

-در پایین بودن تغییرات ارتفاع تنه درختان دانست. به

عبارت دیگر تفاوت زیادي بین درختان از نظر ارتفاع 
بنابراین طبیعی است که ؛ متر) 4تا  2تنه وجود ندارد (

در این اختالف کم، تفاوت مشخصی از تولید سقز 
توان به مشاهده نشود. علت دیگر این موضوع را می

 براي سقز بردارانهاي انسانی نسبت داد. بهرهلتدخا

 دستبه بنه درختان از بیشتري سقز مقدار بتوانند که این

 درختان تا کنندمی قطع را تاج هاي زیرینشاخه آورند،

 بیشتر تنه ارتفاع چه باشند. هر داشته بیشتري تنه ارتفاع

 بیشتري هايکاسه و زخم پذیرش ظرفیت باشد، درخت

داشت، این در حالیست که  خواهد سقز برداشت براي را
درخت از نظر فیزیولوژیک از شرایط بهتري برخوردار 

 ).Ghahramany et al., 2017نیست (

که رعایت اصول علمی  کرد عنوان مجموع باید در
هاي مدیریتی در زمینه برداشت سقز از ریزيبرنامهدر 

ایدار پ برداريیابی به بهرهمنظور دستبه درختان بنه
تواند حاضر می پژوهش بسیار حایز اهمیت است. نتایج

برداري پایدار هاي بهرهسیاست راستاينقش مهمی در 
 ارائه کند. برداريبهره صحیح هايروش اجراي و
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Abstract 
This research was performed in order to survey quantitative characteristics of Pistacia atlantica trees on 
gum production in the forests of Chaharmahal & Bakhtiari Province. At the first step, two elevation 
classes (1200-1600 m and 1600-2000 m) were choosen and trees selected in different DBH classes. 
Biometric characteristics of wild pistachio trees such as DBH, crown diameter, total height and bole 
height were used to assess the impact of gum production on wild pistachio trees. The gum was extracted 
from selected trees separately and weighted. The results showed that the mean of gum production is 
571.9 g in each pistachio tree. Also, significant difference at 5% level between the factors of DBH and 
total height and at 1% level between crowns diameters were seen. The tree gender also showed a 
significant effect on the amount of gum production, so that the average production of gum in male and 
female trees were 608.1 and 354.8 g respectively. The results showed that there is no significant 
difference between amounts of gum production in different bole height. 

Keywords: Altitude, Pistacia atlantica, Chaharmahal & Bakhtiari Province, Gum, Morphological 
variables. 
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