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 چکیده 

  از   یبرآورد  و  یارتفاع  طبقات  در  بنه  یها توده  ی فیک  و  یکم  هایویژگی  یبررس  پژوهش  نیا  از  هدف

  سردشت   یهااز جنگل  ی ارتفاع  طبقه  سه   یبررس  نیا  در.  است  یبررس  مورد  یها توده  در  آن  وهیم  د یتول  مقدار

 در  و انتخاب روستا  شش یعرف ساماندر ( متر ۱400 از شتریب و متر ۱400تا ۱000 نیب متر، ۱400 از)کمتر 

نامساو  ۲7مذکور    یها روستا  یجنگل  یهاتوده با طول  نمونه  در  شد  برداشت  یتصادفصورت  به  یخط   .

قطر کوچک و بزرگ تاج، مبدأ    نه،ی، ارتفاع درخت، قطر برابرسنوع گونه  یها مشخصه  نمونهخطبرداشت  

  طبقات  در  بنه  یهاهیاصله از پا  89شده    تولید  وهیمقدار م  نی. همچنشد  یری گسالمت اندازه  تیگونه، وضع

  درصد   ۱/۱۱  بنه  یبررس  مورد  یها توده  در  که  داد  نشان  جی نتا.  گرفت  قرار  یر یگاندازه  مورد  مختلف  یقطر 

  ی ارتفاع  طبقه  در  بی ترت به  آن  یها هی پا  ارتفاع  و  نهیبرابرس  قطر  نیانگیم  و  داده  اختصاص  خودبه  را  یختگیآم

  طبقه   در  بنه  یها هی پا  یزاد دانه  درصد  نیشتریبرا دارد.    مقدار  نیشتریب  متر  ۱000-   ۱400  و  ۱000  از  کمتر

  مشاهده متر    ۱400از    شتریب  یدر طبقه ارتفاع  ها هیپا  بودنسالم  درصد  نیشتری ب  و  متر  ۱000- ۱400  ی ارتفاع

  مثبت   یهمبستگ  یدار یمعن  طوربه  هیپا  هر   ید یتول  وهیم  مقدار  با  تاج  قطر   متوسط  و  ارتفاع   مشخصه  دو.  شد

 . شودیمگونه بنه کاسته  یاز فراوان ایارتفاع از سطح در  شیپژوهش نشان داد که با افزا نیا  .دادند نشان
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 مقدمه

زا  بارانجذب رطوبت ابرهای دلیل رشته کوه زاگرس به

از نواحی غربی با مبدأ دریای مدیترانه، شرایط الزم را  

 وجود آوردهبهبرای استقرار و گسترش پوشش جنگلی  

آذربایجان جنگل  است. در  پیرانشهر  از  ناحیه  این  های 

تا اطراف جهرم و فسا   زاگرسربی شروع و در امتداد غ

 ;Marvi Mohajer, 2013)د  یابدر استان فارس ادامه می

Moayeri et al., 2019)  .مهم   یکی کارکردهای  از 

اجتماعیجنگل کارکرد  زاگرس،  این    -های  اقتصادی 

نقش  جنگل و  خانوارهای    آنها  اقتصاد  و  معیشت  در 

 Henareh Khalyani etت )نشین اسروستایی و جنگل

al., 2012موازات رشد جمعیت    بههای اخیر  (. در دهه

در   دام  تعداد  افزایش  تخریب  جنگلو  زاگرس،  های 

توسعهبه نیز  ها  جنگل و  زمین  منظور  کشاورزی  های 

-دیگر، هم  است. از سوی  تأمین سوخت افزایش یافته

با افزایش سیر تخریب بیکاری  زمان  ها، افزایش فقر و 

رویه از  های بیبرداریتشدید بهره  سببجوامع محلی  

جنگلی   این    استشده  منابع  عمده  عواملکه  ن  تریاز 

د  دالیل تخریب جنگل در حوضه رویشی زاگرس هستن 

(Soltani et al., 2012 )  رویشی درختان    این حوزه. در

محصوالت  انگشت  فاقد  که  دارند  وجود  شماری 

  نظر و از این  هستندقابل استفاده انسان و دام غیرچوبی  

موقعیت  جنگل از  زاگرس  نواحی   ایویژههای  بین  در 

است.  برخوردار  ایران  بهطور    رویشی  محصوالت  این 

مستقیم نقش مهمی در اقتصاد خانوار و در  مستقیم و غیر

تر در اقتصاد ملی ایفا میکنند و در کاهش  سطح وسیع

مؤثرند   بسیار  جنگلی  منابع  با  روستایی  نواحی  فقر 

(Stryamets, 2012  .)  و  گونه  میاندر درختی  های 

بهزاگرس  ای درختچه بنه  آنگیویژهدلیل  ،  -به،  ممتاز 

-، یکی از بـاارزشمیوهخصوص در زمینه تولید سقز و  

کـه  شود  می هـای جنگلی زاگرس محسوب  ترین گونـه

مورد   همواره  گذشته  ادوار  طـول  های  برداریبهرهدر 

شدهبی واقع  از  گونهاست.  رویه   بنه 

است  ،   Anacardiaceaeخانواده و خزان درختی  کننده 

تقریباً و  متراکم  تاجی  با  به  نورپسند  ندرت  کروی، 

و  درختچه صمغ  مولد  شانه هابرگای،  غالبا  که  ی  ای 

دامنه در  میبیشتر  دیده  جنوبی  شود  های 

(Mozaffarian, 2010  .)  در    این گونه ســطح پراکنش

حدود  ایـرا اس   2/4ن  شده  ذکر  هکتار  ت  میلیـون 

(Tahmasebi et al., 2001).  های  در خصوص ویژگی

در   بنه  کیفی  و  فیزیوگرافی  کمی  مختلف  شرایط 

های متعددی در ایران و جهان انجام شده است.  پژوهش

Falahchai et al. (2009)    های  خود در جنگلبررسی  در

-دامنه ارتفاعی درختان دانهکه    پرویز یاسوج دریافتندماه

متر    8تا    ۲زادها بین  شاخه  در  متر و  ۱0الی    5  بنه  زاد

تان در کالسه قطری  درخ  بیشترقطر برابر سینه    است و

 Bagheri et.  متری پراکنش دارندسانتی   30تا    ۱0بین  

al. (2013)  نشان  در پارک ملی خجیر    ر پژوهش خودد

درختان،    ندداد تعداد  بیشترین  و   زادآوریارتفاع  که 

های شمالی و در وضعیت سالمت برگ در دامنه  بهترین

میمتر    ۱500-   ۱600ارتفاع   همچنین  .  شوددیده 

سینه  بیشترین   برابر  قطر  و  ارتفاع  ارتفاع  -  ۱500در 

شد  ۱400 ثبت   در  Abdelkrim et al. (2014).  متر 

بنه  نشان   الجزایر   شهران  منطقه  گونه    نظر   از دادند 

  شرایط   با  که  متحملی است بسیار  گونه  یک  اکولوژیکی

  به   توجه  با  و  دارد  خوبی بسیار  تطابق  محیطی  سخت

  ساالنه   بارش  متوسط دارای  بررسی  مورد  منطقه   کهاین

  تا   700  ارتفاع  در  آن رشد  است،  مترمیلی  ۱00  از   کمتر

 Iranmanesh et.  است  بیشتر   دریا  سطح   از  متر  ۱۲00

al. (2019)  های چهارمحال و بختیاری نشان  در جنگل

تاج، قطر برابر سینه و ارتفاع کل  دادند که قطر متوسط  

 Yousefi  داری در تولید سقز دارد.درختان تأثیر معنی

et al. (2020)  در  بنه  رشد درخت    کاهش  که  کردند  انیب

 محسوس است. نیبرداشت رز یشده ط  جادی ا تنشاثر 
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Faraji et al. (2021)    از ارتفاع  عامل  که  دادند  نشان 

از عوامل مهم و   دریا یکی  بر استقرار  تأثیرسطح  گذار 

نهال رشد  و  روشنهزادآوری  در  شرقی  راش  ها  ها 

می درنظر  شود.محسوب  در    گرفتنبا  تعداد  میانگین 

کیلوگرم میوه  190هکتار و متوسط تولید هر پایه، حدود  

می  تولید  هکتار  ارزش  وشدر  و  اهمیت  به  توجه  با  د. 

جنگل، تدوین    غیرچوبیاقتصادی استفاده از محصوالت  

برداری از این منابع با مشارکت  های درست بهرهروش

تضمین خواهد  را ها  وردهآمردم، تولید و استمرار این فر

  کنار   ردعلت آن که منبع درآمد مستمری  . همچنین بهکرد

مردم برای  دامداری  و  تعلق    یمحل  کشاورزی  است، 

ب به هخاطری  منجر  نهایت  در  که  آورد  خواهد  وجود 

مستمر  ش   هاجنگل  حفاظت  )خواهد   ,Mahdaviد 

شناخت  (.  2011 بدون  اصل  این    های ویژگیانجام 

-این منابع و چگونگی به فعل درآوردن آن امکان  زیستی

رو هدف از  (. از اینMahdavi, 2009د )پذیر نخواهد بو

های کمی و کیفی و برآورد  گیاین پژوهش بررسی ویژ

های مورد  رای مدیریت بهینه جنگلبهای بنه  میوه توده

بر است.  بررسی  موجود  وضعیت   این نتایجاساس 

 تواندمی ارتفاعی طبقات مختلف  با  ارتباط در پژوهش 

 مورد بنه ارزشبا  هایتوده استقرار  و بازسازی حفظ، در

 .گیرد قرار استفاده

 ها مواد و روش

 منطقه مورد بررسی 

  لومترمربع یک ۱4۱۱بر  بالغ  ی وسعت  با  سردشت شهرستان  

  طول  در   و  یغرب  جانیآذربا  استان   یغربجنوب  در

  یی ایجغراف  عرض  و  ی شرق  45˚'4028"  یی ایجغراف

در  ارتفاعاست.  شده  واقع  یشمال  36˚'69" سطح    ا یاز 

  و   متریلیم   807  آن  ۀساالن  یبارندگ  نیانگی م  ،متر ۱5۱0

همچنین است  گرادیسانت   درجه7/۱3  ساالنه  یدما  .  

  مناطق   جزء  و  34  منطقه  ن یا  ی برا  دومارتن  شاخص

جنگلشوی م  محسوب   مرطوب  مساحت  های  د. 

است    80000  بر  بالغسردشت    Beygi)هکتار 

Heidarlou et al., 2020 ) . 

گونه    سه  هیناحاین  در    یجنگل  یها گونه  نیترمهم

( و  Q. libani)  ول یو  ،( Q. infectoria)  مازودار بلوط  

همراهگونه  و   (Q. persica)  برودار قب  های  بنه    لیاز 

(Pistacia atlantica(انجیر  ،)Ficus carica انار  ،)

(Punic granatum،)  (  (،Prunus avium spآلوکک 

)گالب )  (،Pyrus kordataی    زالزالک (،  Vitis spانگور 

(Crataegus sp)، بادام  (Amygdalus sp.)   کیکم    افرا  و

(Acer monspessulanum ) ( استMousavi, 2012 .) 

 آماربرداری 

با بررسی  این  وضع  در  به  ارتفاع  تیتوجه    ی پراکنش 

ابتدا جنگلهاجنگل این منطقهی سردشت    سه   به  های 

متر    ۱400تا    ۱000متر، بین    ۱400کمتر از    یارتفاعطبقه  

  ی، در هر طبقه ارتفاعمتر تقسیم شد.    ۱400و بیشتر از  

نمونه انتخاب    عنوانبههای سامان عرفی دو روستا  جنگل

گرفت   قرار  بررسی  مورد  روستا  شش  مجموع  در  و 

 . (۱ )شکل

توده  های ویژگی  یآورجمع  برای های  رویشی 

شد. این  نمونه استفادهخط  روشاز    بررسیجنگلی مورد  

نظر از  دقت    هزینه  روش    زاگرس   یهاجنگل  درو 

توص  کیعنوان  به مناسب  ت  اس  شده  هیروش 

(Erfanifard, 2013).  در   یگردشجنگل  ابتدا   دقیقی 

  های منتخب های جنگلی روستاو توده  نظر  منطقه مورد

و    انجام صورت  به  نمونهخط  نی اول  شروع   نقطه شده 

با  شدو عرصه مشخص  نقشه  یروبر    یتصادف  . سپس 

  متر   ۱000فاصله    با  هانمونهوضعیت منطقه خطتوجه به  

  اده یپ  با آزیموت صفر درجه )در جهت شمال(  و  هم  از

طبقه  .  شدند جغرافیایی،  موقعیت  روستاها،  لیست 

خط تعداد  و  جدول  ارتفاعی  در  داده    ۱نمونه  نمایش 

 است. شده
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 بررسی مورد منطقه موقعیت  -۱شکل 

Figure 1. Location of the study area 

 

 بررسی اطالعات پایه روستاهای مورد  – ۱ولجد
Table 1. Basic information of the studied villages 

 ارتفاع از سطح دریا

Height above sea level 
 رویشگاه

Habitat 
 موقعیت جغرافیایی 

Geographic location 

 ترانسکت تعداد 
Number of transects 

1000 > 

 ارزنه

Arzane 
 گرویس

Garvis 

36°01'11"N 
45°31'03"E 

4 

36°00'21"N 
45°20'52"E 3 

1000 - 1400 

 گندکه

Gandke 
 زیربانه

Banazer 

36°06'33"N 
45°37'59"E 6 

36°07'44"N 
45°37'38"E 5 

1400 < 

 سوستان 

Sostan 

 بوبانه

Bobane 

36°26'52"N 
45°22'46"E 7 

36°15'04"N 
45°23'21"E 7 

 

برداشت   خط  ،  نمونهخطدر  امتداد    نظر   مورددر 

و     که   یدرختان  ،نمونهخط  ریمس  طول   درحرکت کرده 

  مورد   ،کردمی   قطع  رانمونه  ها خطآن  تاجبخشی از    ای  تنه

مانند:    یاطالعات   در این درختان  .گرفتند  قرار  گیریاندازه

قطر کوچک    نه،یها، ارتفاع درخت، قطر برابرس نوع گونه

  ن یفاصله بو  سالمت    تیگونه، وضع  مبدأ و بزرگ تاج،  

واندازه  درختان ممتد   هانمونهخط  .شدبرداشت    گیری 

آن طول  و  تعداد  و  عرض  بوده  و  طول  به  بستگی  ها 

هر روستا داشت که در مجموع برای    محدوده جنگلی

تا   ۱000ترانسکت برای ارتفاع    4متر،  ۱000ارتفاع زیر  

  ۱4متر  ۱400ترانسکت و برای ارتفاع باالی   ۱۱، ۱400

شده  ترانسکت برداشت شد. همچنین مقدار میوه تولید

های بنه در طبقات  اصله از پایه   89کمی    هایویژگیو  

پیاده شده مورد    هایهقطری مختلف در امتداد خط نمون

 گیری قرار گرفت. اندازه

 هاتجزیه و تحلیل داده

اطالعات   تحلیل  و  تجزیه  از جنگل    آمدهدستبهبرای 

نرمال  دادهابتدا  کولمـوگروف  بـودن  آزمـون  بـا    - هـا 

ها با آزمون لون انجام شد و اسـمیرنوف و همگنی آن

طرفه  واریانس یک های کمی از تجزیه  برای مقایسه متغیر
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متغیر بررسی  برای  شد.  استفاده  دانکن  آزمون  های  و 

اسکویر استفاده شد. ها از آزمون کای کیفی و مقایسه آن

مناسب    ها و مدل آماری داده  لیتحل و    هیتجزمحاسبات،  

و   شده  گیریاندازه  رویشی  هایمشخصه  بین  رابطه

 آماری  افزارنرم   محیط  در   پایه  هر  میوه  تولید  مقدار

SPSS  از استفاده با روش این در. شد انجام ۲۱ نسخه 

مربعات،   حداقل  تخمین  و  متغیرها  ورود  گام به گام  شیوه

ترین مدل  و مناسب   شد  برازش  نظر  مورد  مدل   و  رابطه

 با باالترین ضریب تبیین معرفی شد.  

 نتایج 

 های مورد بررسی در طبقات ارتفاعی توده هایویژگی

توده  هایویژگی طبقات  کمی  در  بررسی  مورد  های 

 ارتفاعی مختلف

ها از  های قرار گرفته در خط نمونه کمی پایه  های ویژگی

تاج و تعداد  برابر سینه، ارتفاع درخت، قطر  قبیل قطر 

بررسی مورد  ارتفاعی  طبقات  تفکیک  به  در    جست 

 است.    ارائه شده ۲جدول 

 

 در طبقات ارتفاعی  مورد بررسی  تودهکمی  هایویژگی -2جدول 

Table 2. Quantitative characteristics of the studied stand in the elevation classes 

 ارتفاع از سطح دریا

Height above sea 

level 

 رویشگاه

Habitat 
 مشخصه 

Characteristic 
 میانگین 

Mean 
 اشتباه معیار 

Standard error 
 حداقل 

Minimum 
 حداکثر 

Maximum 

1000> 

 ارزنه

Arzane 
- 

 گرویس

Garvis 

 متر()سانتیسینه قطر برابر 
DBH (cm) 

a40.51 1.73 7 146 

 ارتفاع )متر( 

Total height (m) 

b6.03 0.12 1.40 12.00 

 قطر تاج )متر( 

Crown diameter (m) 
a 6.06 0.14 1.00 12.10 

 جست تعداد 
Coppice shoots 

a1.41 0.10 0 10 

1000 – 1400 

 گندکه

Gandke 
- 

 زیربانه

Banazer 

 متر()سانتی سینهقطر برابر 
DBH (cm) 

b32.94 0.80 7 90 

 ارتفاع )متر( 

Total height (m) 
a6.75 0.12 1.30 13.00 

 قطر تاج )متر( 

Crown diameter (m) 
b5.12 0.09 1.20 10.80 

 جست تعداد 
Coppice shoots 

b0.89 0.10 0 14 

1400< 

 سوستان 

Sostan 
- 

 بوبانه

Bobane 

 متر()سانتی سینهقطر برابر 
DBH (cm) 

c14.93 0.15 7 68 

 ارتفاع )متر( 

Total height (m) 
c5.09 0.03 2.00 16.10 

 قطر تاج )متر( 

Crown diameter (m) 
c3.61 0.03 0.70 18.20 

 جست تعداد
Coppice shoots 

a1.55 0.03 0 13 
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جدول با   به  شده    ۲  توجه  انجام  واریانس  تجزیه  و 

ارتفاع، 3)جدول  سینه،  برابر  قطر  بین  که  معلوم شد   ،)

ارتفاعی   طبقات  در  جست  تعداد  و  تاج  قطر  متوسط 

معنی  مختلف دارد  اختالف  وجود  .  (α=1%)داری 

براساس آزمون دانکن بیشترین مقدار قطر برابر سینه و  

و   متر  ۱000کمتر از  متوسط قطر تاج مربوط به ارتفاع  

کمترین مقدار این دو مشخصه مربوط به طبقه بیشتر از  

به  ۱400 ارتفاع  بیشترین و کمترین مقدار  -متر است. 

ارتفاعی  ت  طبقه  در  از    متر  ۱000-۱400رتیب  بیشتر  و 

از  متر قرار دارد. مقدار جست در دو طبقه کمتر    ۱400

بیشتر از    ۱000 بیشترین مقدار و در   ۱400متر و  متر، 

 متر کمترین مقدار را دارد. ۱000- ۱400طبقه  
 

 در طبقات ارتفاعی مورد بررسی های های کمی گونهتجزیه واریانس مشخصه -3 جدول
Table 3. Analysis of variance of quantitative characteristics of the studied species in the elevation 

classes 
 مشخصه 

Characteristic 
 مجموع مربعات 

Sum of squares 
 درجه آزادی 

Df 
 میانگین مربعات 

Mean of squares 
F Sig. 

 متر()سانتی سینهقطر برابر 
DBH (cm) 

 بین گروه

Between group 
47124.61 2 23562.30 40.33 0.00 

 گروه داخل 

Within group 
198068.26 339 584.27   

 کل 

Total 
245192.87 341    

 ارتفاع )متر( 

Total height (m) 

 بین گروه

Between group 
90.52 2 45.26 25.45 0.00 

 گروه داخل 

Within group 
602.78 339 1.78   

 کل 

Total 
693.30 341    

 قطر تاج )متر( 

Crown diameter (m) 
 

 بین گروه
Between group 

117.78 2 58.89 14.93 0.00 

 گروه داخل 

Within group 
1349.49 339 3.98   

 کل 

Total 
1467.27 341    

 جست تعداد 
Coppice shoots 

 بین گروه

Between group 
47.67 2 23.83 9.41 0.00 

 گروه داخل 

Within group 
858.35 339 2.53   

 کل 

Total 
906.02 341    

 

 طبقات ارتفاعی در مورد بررسی  توده کیفی   هایویژگی

 درصد آمیختگی

های  و تعیین نوع گونهانجام شده    کدگذاری  به  توجه  با

ها در  ها، درصد آمیختگی گونهنمونهقرار گرفته در خط

از   بیش  سینه  برابر  قطر  با  بالغ  در  سانتی   7/5توده  متر 

 است.   داده شده ننشا 4جدول 
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 در طبقات ارتفاعی  مورد بررسی توده آمیختگی درصد -4جدول 

Table 4. Composition percent of the studied species in the elevation classes 

ارتفاع از سطح  

 دریا 

Height 

above sea 

level 
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 رویشگاه

Habitat 

1000> 
 گرویس  – ارزنه

Arzane-

Garwis 
51.90 10.00 0 38.00 0.60 0.90 0 5.10 0.30 0 0 

1000 – 1400 
 زیر بانه -گندکه 

Gandke-

Banazer 
15.90 39.20 13.40 24.70 0.60 2.60 0.60 0.60 2.30 0.30 0 

1400< 
 بوبانه –سوستان 

Sostan-

Bobane 
4.30 50.60 30.00 5.60 2.10 6.60 0.50 0.10 0.10 0 0.10 

 

  و سالمت منشأ

خط برداشت  کلینمونهدر  در  قرار  هایپایهۀ  ها  گرفته 

زاد و  و سالمت بررسی و دانه  مبدأها از نظر  ترانسکت

ها در  زاد بودن، همچنین سالم و ناسالم بودن پایهشاخه

فرم آماربرداری یادداشت شد و نتایج تحلیل در جدول  

 ارائه شده است.   5

 

 های مورد بررسی در طبقات ارتفاعیو سالمت پایه منشأ  -5جدول 

Table 5. The Origin and the health percent of the studied species in the elevation classes 

 ارتفاع از سطح دریا

Height above sea 

level 

 رویشگاه

Habitat 

 منشأ 
The Origin 

 سالمت 

Health 

 زاددانه

Standard 

 زادشاخه
Coppice 

 سالم 
Healthy 

 ناسالم
Unhealthy 

1000 > 
 گرویس – ارزنه

Arzane-Garwis 
45.60 54.40 97.80 2.20 

1400-1000 
 زیربانه -گندکه 

Gandke-Banazer 
68.80 31.30 96.00 4.00 

1400 < 
 بوبانه –سوستان 

Sostan-Bobane 
40.40 59.60 97.00 3.00 

 

زادی  ، بین درصد آمیختگی و دانه6براساس جدول  

های مورد بررسی در طبقات ارتفاعی  زادی پایه و شاخه

(.  αد )یک درصد =  دار وجود داراختالف معنی  متفاوت

های مورد بررسی در سه طبقه  اما بین درصد سالمت پایه

داری وجود ندارد. بر این اساس  ارتفاعی اختالف معنی

ارتفاعی   طبقه  در  آمیختگی  درصد  از  بیشترین  کمتر 

طبقه ارتفاعی باالتر  متر را بلوط ایرانی و در دو    ۱000

به مازودار  بلوط  گونه  دادهرا،  اختصاص  اند.  خود 
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- ۱400زادی هم در طبقه ارتفاعی  بیشترین درصد دانه

 متر قرار دارد.  ۱000

 های مورد بررسی در طبقات ارتفاعیکیفی پایه هایویژگیآزمون کای اسکور  -6جدول
Table 6. Chi-Square tests qualitative characteristics of the studied species in the elevation classes 

 مشخصه 

Characteristic 
 ارزش 

Value 

 درجه آزادی 

Df 
Sig. 

 آمیختگی

Composition percent 
1390.78 22 0.00 

 منشأ 

The Origin 
100.12 2 0.00 

 سالمت 

The Health 
1.80 2 0.40 

 

 طبقات ارتفاعی های بنه در پایه هایویژگی

 های بنه در طبقات ارتفاعی کمی پایه هایویژگی

توجه   جدول  با  شده    7به  انجام  واریانس  تجزیه  و 

(، بین قطر برابر سینه، ارتفاع، متوسط قطر تاج  8)جدول  

اختالف   مختلف  ارتفاعی  طبقات  در  جست  تعداد  و 

. براساس آزمون  (α)یک درصد =  د  داری وجود دارمعنی

-کمی پایه  های ویژگیدانکن انجام شده، بیشترین مقدار  

های بنه از قبیل قطر برابر سینه، ارتفاع درخت، قطر تاج  

تفکیک   به  جست  تعداد  ارتفاعیو    ه دش ارائه    طبقات 

 . (7 جدول است )

 

 های بنه در طبقات ارتفاعیکمی پایه هایویژگی -7جدول 

Table 7. Quantitative characteristics of Pistacia atlantica in the elevation classes 

 ارتفاع از سطح دریا

Height above sea level 
 رویشگاه

Habitat 
 مشخصه 

Characteristic 
 میانگین 

Mean 
 اشتباه معیار 

Standard error 

1000 > 

 ارزنه

(Arzane) 
 

 گرویس

(Garvis) 

 متر()سانتیسینه قطر برابر 
DBH (cm) 

a49.72 3.45 

 ارتفاع )متر( 

Total height (m) 

b5.51 0.13 

 قطر تاج )متر( 

Crown diameter (m) 
a6.22 0.23 

 جست تعداد 
Coppice shoots 

a1.23 0.18 

1000 – 1400 

 گندکه

(Gandke) 
 

 زیربانه

(Banazer) 

 متر()سانتیسینه قطر برابر 
DBH (cm) 

b40.30 1.34 

 ارتفاع )متر( 

Total height (m) 
a6.64 0.13 

 قطر تاج )متر( 

Crown diameter (m) 
a5.75 0.13 

 جست تعداد 
Coppice shoots 

b0.25 0.06 
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 .7جدول ادامه 

Continued table 7. 

 ارتفاع از سطح دریا

Elevation above sea 

level 

 رویشگاه

Habitat 
 مشخصه 

Characteristic 
 میانگین 

Mean 
 اشتباه معیار 

Standard error 

1400 < 

 سوستان 

(Sostan) 
 

 بوبانه

(Bobane) 

 متر()سانتی سینهقطر برابر 
DBH (cm) 

c22.92 0.87 

 ارتفاع )متر( 

Total height (m) 
b5.42 0.10 

 قطر تاج )متر( 

Crown diameter (m) 
b4.88 0.15 

 جست تعداد 
Coppice shoots 

a0.81 0.13 

 

برابر سینه در طبقه ارتفاعی کمتر  بر این اساس قطر  

  ۱400متر بیشترین و در طبقه ارتفاعی بیشتر از    ۱000از  

ارتفاعی   طبقه  در  ارتفاع  دارد.  را  مقدار  کمترین  متر 

همچنین    ۱000- ۱400 دارد.  را  مقدار  بیشترین  متر 

متر    ۱000متوسط قطر تاج در دو طبقه ارتفاعی کمتر از  

طبقه  ۱000  -۱400و   دو  در  هم  جست  تعداد  و  متر 

متر بیشترین    ۱400متر و بیشتر از    ۱000ارتفاعی کمتر از  

 دهند.خود اختصاص میمقدار را به

 

 های بنه در طبقات ارتفاعیهای کمی پایهتجزیه واریانس مشخصه -8 جدول

Table 8. Analysis of variance quantitative characteristics of Pistacia atlantica in the elevation classes 
 مشخصه 

Characteristic 

 مجموع مربعات 

Sum of squares 
 درجه آزادی 

Df 
 میانگین مربعات 

Mean of squares 
F Sig. 

 متر()سانتی سینهقطر برابر
DBH (cm) 

 بین گروه

Between group 
24238.80 2 12119.40 39.33 0.00 

 گروه داخل 

Within Group 
98596.73 320 308.11   

 کل 

Total 
122835.50 322    

 ارتفاع )متر( 

Total height (m) 

 بین گروه

Between group 
241.30 2 120.65 29.70 0.00 

 گروه داخل 

Within Group 
1299.77 320 4.06   

 کل 

Total 
1541.07 322    

 قطر تاج )متر( 

Crown diameter (m) 
 

 بین گروه
Between group 

332.64 2 166.32 37.94 0.00 

 گروه داخل 

Within Group 
1402.79 320 4.38   

 کل 

Total 
1735.44 322    
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 .8 جدولادامه 

Continued table 8.  
 مشخصه 

Characteristic 

 مجموع مربعات 

Sum of squares 
 درجه آزادی 

Df 
 میانگین مربعات 

Mean of squares 
F Sig. 

 جست 
Coppice shoots 

 گروهبین 

Between group 
79.03 2 39.51 10.75 0.00 

 گروه داخل 

Within Group 
1176.06 320 3.67   

 کل 

Total 
1255.10 322    

 

 طبقات ارتفاعی های بنه در کیفی پایه هایویژگی

  و سالمت منشأ

-و سالمت یعنی درصد دانه  منشأاطالعات مربوط به  

های بنه  زادی و سالم و ناسالم بودن پایهزادی و شاخه

 است. ارائه شده  9در جدول 

 

 های بنه در طبقات ارتفاعی مختلف و سالمت پایه منشأ -9جدول 
Table 9. The origin and the health percent of Pistacia atlantica in the elevation classes 

 ارتفاع از سطح دریا

Height above sea 

level 

 رویشگاه

Habitat 

 منشأ 
The Origin 

 سالمت 

The Health 

 زاددانه

Standard 

 زادشاخه
Coppice 

 سالم 
Healthy 

 ناسالم
Unhealthy 

1000 > 
 گرویس – ارزنه

Arzane-Garwis 
56.70 43.30 98.30 1.70 

1000 – 1400 
 زیربانه -گندکه 

Gandke-Banazer 
80.50 19.50 92.00 8.00 

1400 < 
 بوبانه –سوستان 

Sostan-Bobane 
62.20 37.80 100 0.0 

 

-و شاخه  زادی، بین درصد دانه۱0جدول  براساس  

های بنه  ادی همچنین درصد سالم و ناسالم بودن پایهز

بیشترین درصد  .  ( α=1%د )دار وجود داراختالف معنی

متر    ۱000- ۱400های بنه در طبقه ارتفاعی  زادی پایهدانه

پایه بودن  سالم  درصد  بیشترین  ارتفاعی  و  طبقه  در  ها 

 متر قرار دارد.  ۱400بیشتر از 

 

 های بنه در طبقات ارتفاعی مختلف پایه)منشأ و سالمت( کیفی  هایویژگیآزمون کای اسکور  -۱0 جدول
Table 10. Chi-Square tests qualitative characteristics of Pistacia atlantica in the elevation classes 

 مشخصه 

Characteristic 
 ارزش 

Value 

 درجه آزادی 

Df 
Sig. 

 منشأ 

The Origin 
13.244 2 0.00 

 سالمت 

The Health 
14.03 2 0.00 
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 های بنه مورد بررسیشده پایهتولید  میوه

-های بنه موجود در تودهبا توجه به تعداد در هکتار پایه

( بررسی  مورد  میوه    6/۱6های  وزن  متوسط  و  اصله( 

)تولید  پایه  میوه    مقدارکیلوگرم(    ۲6/ 44شده هر  تولید 

کیلوگرم برآورد شد )جدول    0۲/409بنه در هر هکتار  

۱۱ .) 

 

 مورد بررسیهای بنه های کمی و وزن میوه تولید شده پایهویژگی -۱۱جدول 

Table11. Quantitative characteristics and Weight of fruit produced of studied Pistacia individuals 

 مشخصه 

Characteristic 
 میانگین 

Mean 
 اشتباه معیار 

Standard error 
 حداقل

Minimum 
 حداکثر 

Maximum 
 متر()سانتیسینه قطر برابر 

DBH (cm) 
46.29 2.80 10 122 

 ارتفاع )متر( 

Total height (m) 
6.37 0.15 2.50 9.80 

 قطر تاج )متر( 

Crown diameter (m) 
6.62 0.21 2.80 12.20 

 جست 
Coppice shoots 

0.53 0.13 0 7 

 وزن میوه )گرم( 
Fruit weight (gr) 

24647.42 1225.65 2320 47380 

 

شود وزن میوه با  مالحظه می   ۱۲طوری که از جدول  به

قطر تاج در سطح یک  متوسط  قطر برابر سینه، ارتفاع و  

دار و با تعداد جست در  درصد همبستگی مثبت و معنی 

 دار دارد.سطح یک درصد همبستگی منفی و معنی

 

 وزن میوه های بنه مورد بررسی و  کمی پایه  هایویژگیهمبستگی پیرسون بین  -۱۲جدول 

Table12. Pierson correlation between Quantitative characteristics of Pistacia atlantica and fruit weight 

 مشخصه 

Characteristic 

 سینهقطر برابر 

 متر()سانتی
DBH (cm) 

 ارتفاع )متر( 

Height 

(m) 

 قطر تاج )متر( 

Crown diameter 

(m) 

 جست 
Coppice 

shoots 

 میوه )گرم( وزن 
Fruit weight 

(gr) 
-)سانتی سینهقطر برابر 

 متر(
DBH (cm) 

1     

 ارتفاع )متر( 

Total height (m) 
**0.75 1    

 قطر تاج )متر( 

Crown diameter 

(m) 

**0.76 **0.65 1   

 جست تعداد 
Coppice shoots 

**0.31- **0.35- -0.11 1  

 وزن میوه )گرم( 
Fruit weight (gr) 

**0.68 **0.84 **0.65 **0.27- 1 

 Significant at 0.01 :**                  .  0۱/0داری در سطح معنی  **
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 برای برآورد میوه بنه  هدل استفاده شدم

  بین   روابط خاصی  کهاین  به  توجه  با  جنگلی  هایتوده  در

  وجود   پایه  تولیدی هر   میوه   مقدار  و  کمی  هایویژگی

)دار با(Walder and Walder, 2008د  مقدار  .    تعیین 

  مربوطه   سازی مدل و    کمی  هایمشخصه  بین  همبستگی

 به  گیریاندازهقابل  های کمیمشخصه  طریق  از  توانمی

در جدول    پایه پرداخت.  هر  تولیدی  میوه  مقدار   برآورد

با  ۱3 تولیدی  میوه  مقدار  بین  همبستگی  ضریب   ،

 مختلف محاسبه شد. های  مشخصه

 

 مختلف هایمشخصه و تولیدی میوه مقدار بین همبستگی ضریب  -۱3 جدول

Table13. The correlation coefficient between number of produced fruits and quantitative 

characteristics 

 مشخصه 

Characteristic 
 ارتفاع

Total height 
 ارتفاع × قطر تاج 

Total height × Crown diameter 
 ضریب همبستگی 

Pearson Correlation 
0.84 0.85 

 داری معنی

Sig. 
0.00 0.02 

 

معلوم شد، دو مشخصه ارتفاع و   ۱3طبق جدول  

داری با مقدار میوه تولیدی  متوسط قطر تاج به طور معنی

دار  های معنیدهند. مشخصهپایه همبستگی نشان میهر  

با معنی نتایج تجزیه  نشده یا  داری کم وارد مدل نشد. 

 است. آمده  ۱4واریانس مربوط به مدل در جدول 

 

 تجزیه واریانس مربوط به مدل  -۱4جدول 

Table 14. The analysis of variance (ANOVA) table and the F-test 

 مدل 
 مجموع مربعات 

Sum of squares 
 درجه آزادی 

Df 
 میانگین مربعات 

Mean of squares 
F Sig. 

1 

 رگرسیون
Regression 

8329640630.15 1 8329640630 210.92 0.00 

 ماندهباقی

Residual 
3435825475.47 87 39492246.84   

 کل 

Total 
11765466105.62 88    

2 

 رگرسیون
Regression 

8537736590.02 2 4268868295.01 113.74 0.00 

 ماندهباقی

Residual 
3227729515.60 86 37531738.55   

 کل 

Total 
11765466105.62 88    

 

  هر   از  ۱5  جدول   طبق  2r  بودن  باال   دلیلنهایت به  در

 یگرید  در  و  ارتفاع  مشخصه  هاآن  از  یکی  در  که  مدل   دو

 دارند،   دخالت  تاج  قطر  متوسط  و  ارتفاع  مشخصه  دو

 استفاده کرد. توانی م میوه برآورد برای
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 کمی  هایویژگی طریق از بنه میوه برآورد برای پیشنهاد شده هایمدل  -۱5جدول 
Table 15. Suggested models for estimation of Pistacia atlantica fruit through quantitative 

characteristics 

 مدل 
Model 

 رابطه 

Equation 
2r  

1 17563.62 - H = 6617.55 Weight 0.71 

2 17563.62 - CD+ 1028.08  H= 5713.06  Weight 0.73 

Hارتفاع کل : ،CDقطر تاج :                                                                                             
H: Total height, CD: Crown diameter 

 

 بحث 

گسترش   در  مهم  عوامل  از  انتشاریکی  های  گونه و 

دریاگیاهی سطح  از  ارتفاع   ،(  Heydari andست 

Mahdavi, 2009 ،)   شرایط    این عاملبا افزایش یا کاهش

و گیاهان   کند ویژه از نظر اقلیمی تغییر می رویشگاهی به

با توجه به نیاز اکولوژیک خود در یک محدوده ارتفاعی  

(. در این بررسی  Klippel et al., 2017)  شوندمستقر می

های  های کمی و کیفی تودهبه تأثیر این عامل بر ویژگی

نتایج این بررسی نشان    گلی حاوی بنه پرداخته شد. جن

بین قطر برابر سینه، ارتفاع، متوسط قطر تاج  دهد که می

توده مختلف  ارتفاعی  طبقات  در  جست  تعداد  های  و 

.  (α=1%)داری وجود دارد  مورد بررسی اختالف معنی

تاج   قطر  متوسط  و  سینه  برابر  قطر  های  تودهمیانگین 

مورد بررسی با افزایش ارتفاع از سطح دریا کاهش پیدا  

ها  کند. میانگین قطر برابر سینه و قطر تاج این تودهمی

متر، بیشترین مقدار را    ۱000در طبقه ارتفاعی کمتر از  

قه  های بنه نیز قطر برابر سینه در طبدارد. در مورد پایه

متر بیشترین مقدار را دارد. اما    ۱000ارتفاعی کمتر از  

  ۱400بیشترین مقدار متوسط قطر تاج در ارتفاع کمتر از  

ارتفاع از سطح    افزایشدر شرایط طبیعی با  متر قرار دارد.  

ارتفاعی    از  ادری و    کاسته   درختانمقدار رویش قطری 

(.  Dlaz-Maroto and Vila-Lameiro, 2008)  شودمی

مینبه بهظر  باال  ارتفاعات  در  درجه  رسد،  کاهش  دلیل 

برابر  تر می حرارات شرایط رویشی سخت  شود و قطر 

-سینه و متوسط قطر تاج با افزایش ارتفاع کاهش می

گونه بنه مقاوم    نشان داد که  Moslimany   (2008)یابند.

به سرمای شدید    وخشکی    به باست  حساس  طور هو 

زنده درصد  روزهایدرختان  مانی  کلی  به  خشک   بنه 

استتابستان   نشان   Bagheri et al. (2013)  .وابسته 

دادند که قطر برابر سینه و متوسط قطر تاج درختان بنه  

کند.  پارک ملی خجیر با افزایش ارتفاع کاهش پیدا می

توده ارتفاع  مقدار  بیشترین  پژوهش  این  مورد  در  های 

قرار    (متر  ۱000- ۱400)بررسی، در طبقه ارتفاعی میانی  

های بنه نیز این وضعیت صادق است.  دارد. در مورد پایه

گالزنی میدانی  مشاهدات  اساس  زنی  )سرشاخه بر 

به بررسی  مورد  منطقه  میانی  بخش  در  طور  درختان( 

شود و احتماال باال بودن میانگین ارتفاع  محدود انجام می 

 ها تحت تأثیر این موضوع است. ها در این رویشگاهتوده

(2013)  Alijanpour  نشان داد که میانگین ارتفاع پایه-

در منطقه ارسباران، در طبقه ارتفاعی میانی  ای سماق  ه

دارد را  مقدار  بهبیشترین  در محدودۀ نظر می.  که  رسد 

بهره و  انسان  فعالیت  کمتر  و  بیشتر  برداری  ارتفاعی 

توده روی  بیشتری  منفی  تأثیرات  داشتهموجودات  -ها 

ارتفاع    Bagheri et al. (2013)  است. که  کردند  بیان 

از سطح   افزایش ارتفاع  با  بنه در پارک خجیر  درختان 

یابد. وجود صخره و سنگ در ارتفاعات  دریا کاهش می
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باال، عمق کم خاک و شدت سرما سبب شده درختان  

تر از ارتفاعات پایین باشند. نتایج  ارتفاعات باال ضعیف

های مورد  تعداد جست در تودهاین پژوهش نشان داد که  

ارتفاعی   بررسی طبقه  کمترین    ۱000  -۱400در  متر 

دارد و در دو طبقه دیگر اختالف معنی را  داری  مقدار 

پایه  مورد  در  وضعیت  این  ندارد.  نیز  وجود  بنه  های 

توان به  میدر تعداد جست  از عوامل مؤثر صادق است. 

-به  کرد،اشاره  عامل انسانی و دسترسی انسان به جنگل  

طوری که ممکن است یک پایه به دفعات بیشتری قطع  

و پس از مدتی با کاهش عناصر موجود در خاک،    شود

جست سن توان  افزایش  با  نیز  کنده  یابد    دهی  کاهش 

(Talebi et al., 2006.)  و  بر میدانی  مشاهدات  اساس 

اجتماعی که تحت این پژوهش   - های اقتصادی بررسی

در این طبقه ارتفاعی زیاد است،    تعداد دام  انجام شده،

تردد دام    دلیلبه  خاک  سبب کوبیدگی شدید  دام  و چرای

امکان و  می  را  دهی جست  شده  دهد  کاهش 

(Pourhashemi, 2005.)  Soleymani et al. (2009)    در

علیا  در جنگل پژوهشی     ،   استان کرمانشاه()  بابا کوسه 

که   کردند  جسبیان  تعداد  گونه  های  گروهتبیشترین 

و از    قرار دارد  متر  1700-1600ارتفاعی    هدر طبق  بلوط

یابد که دلیل  این ارتفاع به بعد تعداد جست کاهش می

خاطر کاهش درجه حرارت با افزایش ارتفاع  آن عمدتاً به

دادند    نشان  Amiri et al. (2009)از سطح دریا است.  

 و  هانهال   فراوانی  دریا  سطح   از  ارتفاع  افزایش  با  که

به نونهال  بلندمازو    در   کند،نمی  تغییر  منظم  طورهای 

زادآوری  پایین  ارتفاعات در    سپس  افزایش،  فراوانی 

  افزایش   با افزایش ارتفاع دوباره  و  میانی کاهش  ارتفاع

 یابد که مطابق با نتایج این پژوهش است. می

براساس نتایج این بررسی در طبقه ارتفاعی کمتر  

صد آمیختگی مربوط به بلوط متر، بیشترین در  ۱000از  

تر است اما در ارتفاعات باالتر،  ایرانی بوده و توده تنک 

توده جنگلی   بلوط مازودار چشمگیرتر شده و  حضور 

ایرانی گونهتر میانبوه بلوط  نورپسند است و  شود.  ای 

های بلوط مقاومت بیشتری در  در مقایسه با دیگر گونه

 Pourbabaei etد )مقابل تغییرات خاک و رطوبت دار

al., 2015  .)رو در این طبقه ارتفاعی بلوط ایرانی  از این

دهد. با  خود اختصاص میبیشترین درصد فراوانی را به

متر و بیشتر   ۱000-۱400که جنگل در طبقه  توجه با این

متر از تراکم بیشتری برخوردار بوده و شرایط    ۱400از  

  ۱000ارتفاعی کمتر از  رویشگاهی بهتری نسبت به طبقه  

این از  دارد،  درصد  متر  بر  دلیلی  مهم  این  احتماال  رو 

آمیختگی بیشتر بلوط مازودار در این دو طبقه ارتفاعی  

-گونه پرتوقع  بلوط ایرانینسبت به   باشد. بلوط مازودار

های شمالی و  طور عمده بر روی دامنهری است و بهت 

ر ارتفاعی،  نظ  شود و ازخیز مستقر میهای حاصلخاک

 ,Fattahi)  دهد بند تشکیل تیپ میهای میاندر قسمت

-فراوانی پایهاساس پژوهش حاضر بیشترین  (. بر1994

دارد و   متر قرار  ۱000ای بنه در طبقه ارتفاعی کمتر از  ه

آن  فراوانی  و  تعداد  از  دریا  از سطح  ارتفاع  افزایش  با 

 شود. گونه بنه مقاوم به خشکی و حساس بهکاسته می

این از  تعداد و  سرمای شدید است،  رو احتماال کاهش 

می ارتفاع  افزایش  با  بنه  بهفراوانی  افزایش  تواند  دلیل 

خاک وجود  حرارت،  درجه  کاهش  باد،  های  وزش 

  . نامناسب و شرایط رویشی سخت در ارتفاعات باال باشد

Rostamikia et al. (2010)   های  طی پژوهشی در جنگل

کردند که ارتفاع از سطح دریا عامل عمده  خلخال بیان  

به  است،  بنه  گونه  پراکنش  در  در  گونه  این  که  طوری 

به پایین  افزایش  ارتفاعات  با  و  بوده  خالص  صورت 

-ارتفاع از سطح دریا تمایل به تشکیل تیپ با دیگر گونه

دارد.   را  که  ها  داد  نشان  پژوهش  این  بیشترین  نتایج 

دانه تودهدرصد  پایههای مور زادی  و  بررسی  بنه  د  های 

 Alijanpour.  قرار دارد  ۱400- ۱000در طبقه ارتفاعی  

با    سماقهای  زادی پایهنشان داد که درصد دانه  (2013)

 Bagheri et  .ندارددار  ارتفاع از سطح دریا رابطه معنی
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al. (2013)  بیشترین درصد شاخه زادی  بیان کردند که 

بنه   ارتفاع    پارک ملی خجیر،درختان    ۱500-۱600در 

-متر قرار دارد. در این بررسی بین درصد سالمت توده

های مختلف مورد بررسی در سه طبقه ارتفاعی اختالف  

 داری وجود ندارد.معنی

 Alijanpour et al. (2011)  و Fallah et al. 

سالمت     (2016) که  دادند  از  نشان  ارتفاع  با  درختان 

-که با این پژوهش هم  دار ندارد معنی  طه سطح دریا راب

دارد.   پایههمچنین  خوانی  سالمت  در  درصد  بنه  های 

  ، متر بیشترین مقدار را دارد  ۱400طبقه ارتفاعی بیشتر از  

در طبقات پایینی و میانی سالمت    رسد احتماال نظر میبه

برداری از سقز همراه با دیگر  های بنه تحت تأثیر بهرهپایه

کاهش  فعالیت انسانی  کردههای  .  است  پیدا 

Khosrojerdi et al. (2009)  شادابی   که  دادند  نشان  

با  های خواجه کالت  بنه جنگل  درختان آماری  نظر  از 

حال    این  ندارد، با  داریمعنی  ارتباط   ارتفاع از سطح دریا 

   بودند. برخوردار  شادابی بیشتری  از باالتر در ارتفاعات

  بررسی میانگین مقدار میوه تولیدی هر پایه در این 

برابر برآورد شد.     24/64بنه   .Daryaei et alکیلوگرم 

و    مترسانتی 10قطر  با  بنه  درختانبیان کردند که    (2012)

  55  قطر  با  یدرختو    لوگرمیک  4حدود    سن،  سال   ۲0

  لوگرم یک 45حدود  سال   ۱00  یبیتقر سن با و متری سانت

تول  دو  داد  نشان  پژوهشاین    جینتا .کندیم  دیبذر 

و    مشخصه  درخت    ن یشتریبتاج    قطر   متوسطارتفاع 

.  دارند  تولیدی  میوه  مقدار  با  را  دارمعنی  یهمبستگ

  r)2 0.73 =و    2r 0.71 =)  آمدهدستبه  تبیین   ضریب

  هر   تولیدشده  میوه  بین  همبستگی قابل توجه  دهندهنشان

های  پایهتاج در    ارتفاع و متوسط قطر  مشخصۀ  با  پایه

در    Daryaei et al. (2012)اساس بررسی  بنه است. بر

  مثبت   با میوه بنه همبستگی  تاج  قطر  های ایالم بینجنگل

داد    . Alijanpour (2013)دارد  وجود   سه   که نشان 

  جست   تعداد  و  اصلی  پایه  یقه  تاج، قطر  قطر  مشخصه

تولیدی    میوه  مقدار  با  را   دارمعنی  همبستگی  بیشترین

ذغال پایه  .Mousavi Mirkala et alدارند.    اخته های 

که    (2017) کردند  پایه  میوه  مقدار بیان  های  تولیدی 

در    دارد و  را با ارتفاع درخت  همبستگی  بیشترین   سنجد

مدل برآورد میوه سنجد از دو مشخصه ارتفاع و متوسط  

به تاج  کردند.  قطر  استفاده  باال  تبیین  ضریب  دلیل 

Keyvan Behju et al. (2017)    در پژوهشی در استان

جنگلی   ازگیل  میوه  مورد  در  رودسر  گیالن، شهرستان 

هایی مانند قطر بزرک و کوچک تاج و قطر برابر  مشخصه

در  کردند.  عنوان  مهم  میوه  مقدار  برآورد  در  را  سینه 

های بلوط ایرانی  نهایت در این بررسی معلوم شد پایه

از   کمتر  ارتفاعی  طبقه  از    ۱000در  دریا  متر  سطح 

ارتفاع حضور   افزایش  با  و  داشته  را  فراوانی  بیشترین 

چشم مازودار  بلوط  میگونه  میان  گیرتر  این  در  شود. 

پایه  با  فراوانی  متوسط  تا  ضعیف  آمیختگی  با  بنه  های 

های  یابد و ویژگیافزایش ارتفاع از سطح دریا کاهش می

. دهدداری را نشان میکمی و کیفی آن تغییرات معنی
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Abstract 

The study aimed to investigate the quantitative and qualitative characteristics of Pistachia 

atlantica stands in altitude classes and to estimate the amount of fruit production in the studied stands. 

In this study, in three altitude classes of Sardasht forests (less than 1400 m, 1000 -1400 m, and more 

than 1400 m), the traditional utilization area of six villages was selected and, in the forest, stands of the 

mentioned villages, 27 transects of unequal length were randomly established. In the transects, 

characteristics such as species type, tree height, d.b.h, small and large crown diameter, origin, health 

status, and distance between trees were measured. Also, the amount of fruit of 89 individuals in different 

diameter classes was measured. The results showed that in the studied stands, Pistachia 

atlantica accounted for 11.1% of the mixture, and the average d.b.h and the height of trees were the 

highest in the elevation class less than 1000 m and 1400-1000 m, respectively. The highest seed-

originated tress percentage of Pistachia atlantica individuals was observed in the altitude class of 1400-

1000 m and the highest percentage of healthy trees was observed in the altitude class of more than 1400 

m. The two characteristics of height and average diameter of the crown show a positive correlation with 

the amount of fruit produced in each individual. This study showed that with increasing altitude, the 

abundance of Pistacia species decreases. 

Keywords: Pistacia atlantica, Traditional utilization area, Sardasht forest, Fruit. 
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