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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی ویژگیهای کمی و کیفی تودههای بنه در طبقات ارتفاعی و برآوردی از
مقدار تولید میوه آن در تودههای مورد بررسی است .در این بررسی سه طبقه ارتفاعی از جنگلهای سردشت
(کمتر از  ۱400متر ،بین ۱000تا  ۱400متر و بیشتر از  ۱400متر) در سامان عرفی شش روستا انتخاب و در
تودههای جنگلی روستاهای مذکور  ۲7خط نمونه با طول نامساوی بهصورت تصادفی برداشت شد .در
برداشت خطنمونه مشخصههای نوع گونه ،ارتفاع درخت ،قطر برابرسینه ،قطر کوچک و بزرگ تاج ،مبدأ
گونه ،وضعیت سالمت اندازهگیری شد .همچنین مقدار میوه تولید شده  89اصله از پایههای بنه در طبقات
قطری مختلف مورد اندازهگیری قرار گرفت .نتایج نشان داد که در تودههای مورد بررسی بنه  ۱۱/۱درصد
آمیختگی را بهخود اختصاص داده و میانگین قطر برابرسینه و ارتفاع پایههای آن بهترتیب در طبقه ارتفاعی
کمتر از  ۱000و  ۱000- ۱400متر بیشترین مقدار را دارد .بیشترین درصد دانهزادی پایههای بنه در طبقه
ارتفاعی  ۱000-۱400متر و بیشترین درصد سالمبودن پایهها در طبقه ارتفاعی بیشتر از  ۱400متر مشاهده
شد .دو مشخصه ارتفاع و متوسط قطر تاج با مقدار میوه تولیدی هر پایه بهطور معنیداری همبستگی مثبت
نشان دادند .این پژوهش نشان داد که با افزایش ارتفاع از سطح دریا از فراوانی گونه بنه کاسته میشود.
واژههای کلیدی :بنه ،سامان عرفی ،جنگلهای سردشت ،میوه.

* نویسنده مسئول

*

شمارۀ تماس09۱0405۲۲30 :

653

فصلنامۀ علمی پژوهش و توسعه جنگل ،جلد  ،7شماره 4

مقدمه

بیرویه

رشته کوه زاگرس بهدلیل جذب رطوبت ابرهای بارانزا

خانواده  ،Anacardiaceaeدرختی است خزانکننده و

از نواحی غربی با مبدأ دریای مدیترانه ،شرایط الزم را

نورپسند با تاجی متراکم و تقریباً کروی ،بهندرت

برای استقرار و گسترش پوشش جنگلی بهوجود آورده

درختچهای ،مولد صمغ و برگهای غالبا شانهای که

است .جنگلهای این ناحیه از پیرانشهر در آذربایجان

بیشتر

میشود

غربی شروع و در امتداد زاگرس تا اطراف جهرم و فسا

( .)Mozaffarian, 2010ســطح پراکنش این گونه در

در استان فارس ادامه مییابد ;(Marvi Mohajer, 2013

ایـران حدود  2/4میلیـون هکتار ذکر شده است

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

( .)Tahmasebi et al., 2001در خصوص ویژگیهای

جنگلهای زاگرس ،کارکرد اجتماعی -اقتصادی این

کمی و کیفی بنه در شرایط مختلف فیزیوگرافی

جنگلها و نقش آن در معیشت و اقتصاد خانوارهای

پژوهشهای متعددی در ایران و جهان انجام شده است.

روستایی و جنگلنشین است ( Henareh Khalyani et

) Falahchai et al. (2009در بررسی خود در جنگلهای

 .)al., 2012در دهههای اخیر به موازات رشد جمعیت

ماهپرویز یاسوج دریافتند که دامنه ارتفاعی درختان دانه-

و افزایش تعداد دام در جنگلهای زاگرس ،تخریب

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

جنگلها نیز بهمنظور توسعه زمینهای کشاورزی و

است و قطر برابر سینه بیشتر درختان در کالسه قطری

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

بین  ۱0تا  30سانتیمتری پراکنش دارندBagheri et .

زمان با افزایش سیر تخریبها ،افزایش فقر و بیکاری

) al. (2013در پژوهش خود در پارک ملی خجیر نشان

جوامع محلی سبب تشدید بهرهبرداریهای بیرویه از

دادند که بیشترین تعداد درختان ،ارتفاع زادآوری و

منابع جنگلی شده است که این عوامل از عمدهترین

بهترین وضعیت سالمت برگ در دامنههای شمالی و در

دالیل تخریب جنگل در حوضه رویشی زاگرس هستند

ارتفاع  ۱500- ۱600متر دیده میشود .همچنین

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

بیشترین ارتفاع و قطر برابر سینه در ارتفاع - ۱500

انگشتشماری وجود دارند که فاقد محصوالت

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

غیرچوبی قابل استفاده انسان و دام هستند و از این نظر

منطقه شهران الجزایر نشان دادند گونه بنه از نظر

جنگلهای زاگرس از موقعیت ویژهای در بین نواحی

اکولوژیکی یک گونه بسیار متحملی است که با شرایط

رویشی ایران برخوردار است .این محصوالت بهطور

سخت محیطی تطابق بسیار خوبی دارد و با توجه به

مستقیم و غیرمستقیم نقش مهمی در اقتصاد خانوار و در

اینکه منطقه مورد بررسی دارای متوسط بارش ساالنه

سطح وسیعتر در اقتصاد ملی ایفا میکنند و در کاهش

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

فقر نواحی روستایی با منابع جنگلی بسیار مؤثرند

 ۱۲00متر از سطح دریا بیشتر استIranmanesh et .

( .)Stryamets, 2012در میان گونههای درختی و

) al. (2019در جنگلهای چهارمحال و بختیاری نشان

درختچهای زاگرس ،بنه بهدلیل ویژهگیممتاز آن ،به-

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

خصوص در زمینه تولید سقز و میوه ،یکی از بـاارزش-

درختان تأثیر معنیداری در تولید سقز داردYousefi .

ترین گونـههـای جنگلی زاگرس محسوب میشود کـه

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

در طـول ادوار گذشته همواره مورد بهرهبرداریهای

اثر تنش ایجاد شده طی برداشت رزین محسوس است.
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) Faraji et al. (2021نشان دادند که عامل ارتفاع از

مرطوب محسوب میشود .مساحت جنگلهای

سطح دریا یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر استقرار

سردشت بالغ بر  80000هکتار است ( Beygi

زادآوری و رشد نهالها راش شرقی در روشنهها

.)Heidarlou et al., 2020

محسوب میشود .با درنظرگرفتن میانگین تعداد در

مهمترین گونههای جنگلی در این ناحیه سه گونه

هکتار و متوسط تولید هر پایه ،حدود 190کیلوگرم میوه

بلوط مازودار ( ،)Q. infectoriaویول ( )Q. libaniو

در هکتار تولید میشود .با توجه به اهمیت و ارزش

برودار ( )Q. persicaو گونههای همراه از قبیل بنه

اقتصادی استفاده از محصوالت غیرچوبی جنگل ،تدوین

( ،)Pistacia atlanticaانجیر( ،)Ficus caricaانار

روشهای درست بهرهبرداری از این منابع با مشارکت

( ،)Punic granatumآلوکک (،)Prunus avium sp

مردم ،تولید و استمرار این فرآوردهها را تضمین خواهد

گالبی ( ،)Pyrus kordataانگور ( ،)Vitis spزالزالک

کرد .همچنین بهعلت آن که منبع درآمد مستمری در کنار

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

کشاورزی و دامداری برای مردم محلی است ،تعلق

( )Acer monspessulanumاست (.)Mousavi, 2012

خاطری بهوجود خواهد آورد که در نهایت منجر به

آماربرداری

حفاظت مستمر جنگلها خواهد شد ( Mahdavi,

در این بررسی با توجه به وضعیت پراکنش ارتفاعی

 .)2011انجام این اصل بدون شناخت ویژگیهای

جنگلهای سردشت ابتدا جنگلهای این منطقه به سه

زیستی این منابع و چگونگی به فعل درآوردن آن امکان-

طبقه ارتفاعی کمتر از  ۱400متر ،بین  ۱000تا  ۱400متر

پذیر نخواهد بود ( .)Mahdavi, 2009از اینرو هدف از

و بیشتر از  ۱400متر تقسیم شد .در هر طبقه ارتفاعی،

این پژوهش بررسی ویژگیهای کمی و کیفی و برآورد

جنگلهای سامان عرفی دو روستا بهعنوان نمونه انتخاب

میوه تودههای بنه برای مدیریت بهینه جنگلهای مورد

و در مجموع شش روستا مورد بررسی قرار گرفت

بررسی براساس وضعیت موجود است .نتایج این

(شکل .)۱

پژوهش در ارتباط با طبقات مختلف ارتفاعی میتواند

برای جمعآوری ویژگیهای رویشی تودههای

در حفظ ،بازسازی و استقرار تودههای باارزش بنه مورد

جنگلی مورد بررسی از روش خطنمونه استفادهشد .این

استفاده قرار گیرد.

روش از نظر هزینه و دقت در جنگلهای زاگرس
بهعنوان یک روش مناسب توصیه شده است

مواد و روشها

( .)Erfanifard, 2013ابتدا جنگلگردشی دقیقی در

منطقه مورد بررسی

منطقه مورد نظر و تودههای جنگلی روستاهای منتخب

شهرستان سردشت با وسعتی بالغ بر  ۱4۱۱کیلومترمربع

انجام شده و نقطه شروع اولین خطنمونه بهصورت

در جنوبغربی استان آذربایجان غربی و در طول

تصادفی بر روی نقشه و عرصه مشخصشد .سپس با

جغرافیایی " 45˚28'40شرقی و عرض جغرافیایی

توجه به وضعیت منطقه خطنمونهها با فاصله  ۱000متر

" 36˚9'6شمالی واقع شدهاست .ارتفاع از سطح دریا

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

 ۱5۱0متر ،میانگین بارندگی ساالنۀ آن  807میلیمتر و

شدند .لیست روستاها ،موقعیت جغرافیایی ،طبقه

دمای ساالنه ۱3/7درجه سانتیگراد است .همچنین

ارتفاعی و تعداد خطنمونه در جدول  ۱نمایش داده

شاخص دومارتن برای این منطقه  34و جزء مناطق

شدهاست.
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شکل  -۱موقعیت منطقه مورد بررسی
Figure 1. Location of the study area

جدول – ۱اطالعات پایه روستاهای مورد بررسی
ارتفاع از سطح دریا
Height above sea level

>1000

Table 1. Basic information of the studied villages
موقعیت جغرافیایی
رویشگاه
Habitat

Geographic location

ارزنه

36°01'11"N
45°31'03"E

4

36°00'21"N
45°20'52"E

3

36°06'33"N
45°37'59"E

6

36°07'44"N
45°37'38"E

5

36°26'52"N
45°22'46"E

7

36°15'04"N
45°23'21"E

7

Arzane

گرویس
Garvis

گندکه
1000 - 1400

Gandke

بانهزیر
Banazer

سوستان
<1400

تعداد ترانسکت

Sostan

بوبانه
Bobane

Number of transects

در برداشت خطنمونه ،در امتداد خط مورد نظر

 ۱۱ ،۱400ترانسکت و برای ارتفاع باالی  ۱400متر ۱4

حرکت کرده و در طول مسیر خطنمونه ،درختانی که

ترانسکت برداشت شد .همچنین مقدار میوه تولیدشده

تنه یا بخشی از تاج آنها خطنمونه را قطع میکرد ،مورد

و ویژگیهای کمی  89اصله از پایههای بنه در طبقات

اندازهگیری قرار گرفتند .در این درختان اطالعاتی مانند:

قطری مختلف در امتداد خط نمونههای پیاده شده مورد

نوع گونهها ،ارتفاع درخت ،قطر برابرسینه ،قطر کوچک

اندازهگیری قرار گرفت.

و بزرگ تاج ،مبدأ گونه ،وضعیت سالمت و فاصله بین

تجزیه و تحلیل دادهها

درختان اندازهگیری و برداشت شد .خطنمونهها ممتد

برای تجزیه و تحلیل اطالعات بهدستآمده از جنگل

بوده و تعداد و طول آنها بستگی به طول و عرض

ابتدا نرمالبـودن دادههـا بـا آزمـون کولمـوگروف -

محدوده جنگلی هر روستا داشت که در مجموع برای

اسـمیرنوف و همگنی آنها با آزمون لون انجام شد و

ارتفاع زیر  ۱000متر 4 ،ترانسکت برای ارتفاع  ۱000تا

برای مقایسه متغیرهای کمی از تجزیه واریانس یکطرفه
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و آزمون دانکن استفاده شد .برای بررسی متغیرهای

نتایج

کیفی و مقایسه آنها از آزمون کایاسکویر استفاده شد.

ویژگیهای تودههای مورد بررسی در طبقات ارتفاعی

محاسبات ،تجزیه و تحلیل آماری دادهها و مدل مناسب

ویژگیهای کمی تودههای مورد بررسی در طبقات

رابطه بین مشخصههای رویشی اندازهگیری شده و

ارتفاعی مختلف

مقدار تولید میوه هر پایه در محیط نرمافزار آماری

ویژگیهای کمی پایههای قرار گرفته در خط نمونهها از

 SPSSنسخه  ۲۱انجام شد .در این روش با استفاده از

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

شیوه گام به گام ورود متغیرها و تخمین حداقل مربعات،

جست به تفکیک طبقات ارتفاعی مورد بررسی در

رابطه و مدل مورد نظر برازش شد و مناسبترین مدل

جدول  ۲ارائه شده است.

با باالترین ضریب تبیین معرفی شد.
جدول  -2ویژگیهای کمی توده مورد بررسی در طبقات ارتفاعی
Table 2. Quantitative characteristics of the studied stand in the elevation classes
ارتفاع از سطح دریا
حداکثر
حداقل
اشتباه معیار
میانگین
مشخصه
رویشگاه

Height above sea
level

Habitat

ارزنه
>1000

Arzane
-

گرویس
Garvis

Characteristic

Mean

Standard error

Minimum

Maximum

قطر برابر سینه (سانتیمتر)

40.51a

1.73

7

146

)DBH (cm

ارتفاع (متر)

6.03b

0.12

1.40

12.00

)Total height (m

قطر تاج (متر)

6.06 a

0.14

1.00

12.10

)Crown diameter (m

تعداد جست

1.41a

0.10

0

10

Coppice shoots

قطر برابر سینه (سانتیمتر)
گندکه
1000 – 1400

Gandke
-

بانهزیر
Banazer

32.94b

0.80

7

90

)DBH (cm

ارتفاع (متر)

6.75a

0.12

1.30

13.00

)Total height (m

قطر تاج (متر)

5.12b

0.09

1.20

10.80

)Crown diameter (m

تعداد جست

0.89b

0.10

0

14

Coppice shoots

قطر برابر سینه (سانتیمتر)
سوستان
<1400

Sostan
-

بوبانه
Bobane

14.93c

0.15

7

68

)DBH (cm

ارتفاع (متر)

5.09c

0.03

2.00

16.10

)Total height (m

قطر تاج (متر)

3.61c

0.03

0.70

18.20

)Crown diameter (m

تعدادجست

a

Coppice shoots
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0
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با توجه به جدول  ۲و تجزیه واریانس انجام شده

کمترین مقدار این دو مشخصه مربوط به طبقه بیشتر از

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

 ۱400متر است .بیشترین و کمترین مقدار ارتفاع به-

متوسط قطر تاج و تعداد جست در طبقات ارتفاعی

ترتیب در طبقه ارتفاعی  ۱000-۱400متر و بیشتر از

مختلف اختالف معنیداری وجود دارد ).(α=1%

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

براساس آزمون دانکن بیشترین مقدار قطر برابر سینه و

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

متوسط قطر تاج مربوط به ارتفاع کمتر از  ۱000متر و

طبقه  ۱000-۱400متر کمترین مقدار را دارد.

جدول  -3تجزیه واریانس مشخصههای کمی گونههای مورد بررسی در طبقات ارتفاعی
Table 3. Analysis of variance of quantitative characteristics of the studied species in the elevation
classes
میانگین مربعات
درجه آزادی
مجموع مربعات
مشخصه
F

Characteristic

بین گروه

Sum of squares

Df

Mean of squares

47124.61

2

23562.30

40.33

Sig.
0.00

Between group

قطر برابر سینه (سانتیمتر)

داخل گروه

)DBH (cm

Within group

198068.26

کل

245192.87

بین گروه

90.52

339

584.27

341

Total
2

45.26

25.45

0.00

Between group

ارتفاع (متر)

داخل گروه

)Total height (m

Within group

کل

602.78
693.30

339

1.78

341

Total

بین گروه
قطر تاج (متر)
)Crown diameter (m

117.78

2

58.89

14.93

0.00

Between group

داخل گروه

1349.49

339

3.98

Within group

کل

1467.27

بین گروه

47.67

341

Total
2

23.83

9.41

0.00

Between group

تعداد جست

داخل گروه

Coppice shoots

Within group

کل

858.35
906.02

339

2.53

341

Total

ویژگیهای کیفی توده مورد بررسی در طبقات ارتفاعی

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

درصد آمیختگی

جدول  4نشان داده شده است.

با توجه به کدگذاری انجام شده و تعیین نوع گونههای
قرار گرفته در خطنمونهها ،درصد آمیختگی گونهها در
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جدول  -4درصد آمیختگی توده مورد بررسی در طبقات ارتفاعی
Table 4. Composition percent of the studied species in the elevation classes
Species

گونهها

Q. persica

Q. infectoria

Q. libani

Pistacia atlantica

4.30

50.60

30.00

5.60

2.10

6.60

0.50

0.10

0.10

0

0.10

Pyrus kordata

15.90

39.20

13.40

24.70

0.60

2.60

0.60

0.60

2.30

0.30

0

Crataegus sp

Juglans regia

Amygdalus communis

51.90

10.00

0

38.00

0.60

0.90

0

5.10

0.30

0

0

رویشگاه
Habitat

>1000

1000 – 1400

<1400

ارزنه – گرویس
ArzaneGarwis
گندکه  -بانهزیر
GandkeBanazer
سوستان – بوبانه
SostanBobane

Prunus avium sp

Height
above sea
level

Vitis sp

دریا

Acer monspessulanum

ارتفاع از سطح

منشأ و سالمت

شاخهزاد بودن ،همچنین سالم و ناسالم بودن پایهها در

در برداشت خطنمونهها کلیۀ پایههای قرارگرفته در

فرم آماربرداری یادداشت شد و نتایج تحلیل در جدول

ترانسکتها از نظر مبدأ و سالمت بررسی و دانهزاد و

 5ارائه شده است.

جدول  -5منشأ و سالمت پایههای مورد بررسی در طبقات ارتفاعی
Table 5. The Origin and the health percent of the studied species in the elevation classes
سالمت
منشأ
ارتفاع از سطح دریا
رویشگاه
Health
The Origin
Height above sea
ناسالم
سالم
شاخهزاد
دانهزاد
Habitat
level

>1000

ارزنه – گرویس

Standard

Coppice

Healthy

Unhealthy

45.60

54.40

97.80

2.20

Arzane-Garwis
1000-1400
<1400

گندکه  -بانهزیر
Gandke-Banazer

سوستان – بوبانه
Sostan-Bobane

68.80

31.30

96.00

4.00

40.40

59.60

97.00

3.00

براساس جدول  ،6بین درصد آمیختگی و دانهزادی

ارتفاعی اختالف معنیداری وجود ندارد .بر این اساس

و شاخهزادی پایههای مورد بررسی در طبقات ارتفاعی

بیشترین درصد آمیختگی در طبقه ارتفاعی کمتر از

متفاوت اختالف معنیدار وجود دارد (یک درصد = .)α

 ۱000متر را بلوط ایرانی و در دو طبقه ارتفاعی باالتر

اما بین درصد سالمت پایههای مورد بررسی در سه طبقه

را ،گونه بلوط مازودار بهخود اختصاص دادهاند.
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بیشترین درصد دانهزادی هم در طبقه ارتفاعی -۱400
 ۱000متر قرار دارد.
جدول -6آزمون کای اسکور ویژگیهای کیفی پایههای مورد بررسی در طبقات ارتفاعی
Table 6. Chi-Square tests qualitative characteristics of the studied species in the elevation classes
درجه آزادی
مشخصه
ارزش
Sig.

Characteristic

Value

Df

آمیختگی

1390.78

22

0.00

100.12

2

0.00

Composition percent

منشأ
The Origin

سالمت

1.80

0.40

2

The Health

ویژگیهای پایههای بنه در طبقات ارتفاعی

معنیداری وجود دارد (یک درصد =  .)αبراساس آزمون

ویژگیهای کمی پایههای بنه در طبقات ارتفاعی

دانکن انجام شده ،بیشترین مقدار ویژگیهای کمی پایه-

با توجه به جدول  7و تجزیه واریانس انجام شده

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

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

و تعداد جست به تفکیک طبقات ارتفاعی ارائه شده

و تعداد جست در طبقات ارتفاعی مختلف اختالف

است (جدول .)7

جدول  -7ویژگیهای کمی پایههای بنه در طبقات ارتفاعی
Table 7. Quantitative characteristics of Pistacia atlantica in the elevation classes
اشتباه معیار
میانگین
مشخصه
رویشگاه
ارتفاع از سطح دریا
Height above sea level

Habitat

ارزنه
)(Arzane
>1000

گرویس
)(Garvis

Characteristic

Mean

قطر برابر سینه (سانتیمتر)

49.72a

Standard error
3.45

)DBH (cm

ارتفاع (متر)

5.51b

0.13

)Total height (m

قطر تاج (متر)

a

6.22

0.23

)Crown diameter (m

تعداد جست

1.23a

قطر برابر سینه (سانتیمتر)

40.30b

0.18

Coppice shoots

گندکه
)(Gandke
1000 – 1400

بانهزیر
)(Banazer

1.34

)DBH (cm

ارتفاع (متر)

6.64a

0.13

)Total height (m

قطر تاج (متر)

5.75a

0.13

)Crown diameter (m

تعداد جست
Coppice shoots
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ادامه جدول .7
Continued table 7.
ارتفاع از سطح دریا
Elevation above sea
level

رویشگاه

مشخصه

میانگین

اشتباه معیار

Habitat

Characteristic

Mean

Standard error

قطر برابر سینه (سانتیمتر)

22.92c

0.87

)DBH (cm

سوستان
)(Sostan
<1400

بوبانه
)(Bobane

ارتفاع (متر)

5.42b

0.10

)Total height (m

قطر تاج (متر)

4.88b

0.15

)Crown diameter (m

تعداد جست

0.81a

0.13

Coppice shoots

بر این اساس قطر برابر سینه در طبقه ارتفاعی کمتر

متوسط قطر تاج در دو طبقه ارتفاعی کمتر از  ۱000متر

از  ۱000متر بیشترین و در طبقه ارتفاعی بیشتر از ۱400

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

متر کمترین مقدار را دارد .ارتفاع در طبقه ارتفاعی

ارتفاعی کمتر از  ۱000متر و بیشتر از  ۱400متر بیشترین

 ۱000 -۱400متر بیشترین مقدار را دارد .همچنین

مقدار را بهخود اختصاص میدهند.

جدول  -8تجزیه واریانس مشخصههای کمی پایههای بنه در طبقات ارتفاعی
Table 8. Analysis of variance quantitative characteristics of Pistacia atlantica in the elevation classes
میانگین مربعات
درجه آزادی
مجموع مربعات
مشخصه
F

Sum of squares

Characteristic

بین گروه

24238.80

Df
2

Sig.

Mean of squares
12119.40

39.33

0.00

Between group

قطر برابرسینه (سانتیمتر)

داخل گروه

)DBH (cm

Within Group

کل

320

98596.73
122835.50

308.11

322

Total

بین گروه

2

241.30

120.65

29.70

0.00

Between group

ارتفاع (متر)

داخل گروه

)Total height (m

Within Group

1299.77

کل

1541.07

بین گروه

332.64

320

4.06

322

Total

قطر تاج (متر)
)Crown diameter (m

2

166.32

Between group

داخل گروه

320

1402.79

Within Group

کل

322

1735.44

Total

66۱

4.38

37.94

0.00
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ادامه جدول .8
Continued table 8.
درجه آزادی
مجموع مربعات

مشخصه

Sum of squares

Characteristic

بین گروه

79.03

Df

میانگین مربعات

Sig.

F

Mean of squares
39.51

2

10.75

0.00

Between group

جست

داخل گروه

Coppice shoots

Within Group

کل

1176.06

320

1255.10

3.67

322

Total

ویژگیهای کیفی پایههای بنه در طبقات ارتفاعی

اطالعات مربوط به منشأ و سالمت یعنی درصد دانه-

منشأ و سالمت

زادی و شاخهزادی و سالم و ناسالم بودن پایههای بنه
در جدول  9ارائه شدهاست.
جدول  -9منشأ و سالمت پایههای بنه در طبقات ارتفاعی مختلف

Table 9. The origin and the health percent of Pistacia atlantica in the elevation classes
سالمت
منشأ
ارتفاع از سطح دریا
رویشگاه
The Health
The Origin
Height above sea
ناسالم
سالم
شاخهزاد
دانهزاد
Habitat
level

Standard

Coppice

Healthy

Unhealthy

56.70

43.30

98.30

1.70

ارزنه – گرویس

>1000

Arzane-Garwis
1000 – 1400

گندکه  -بانهزیر

80.50

92.00

19.50

8.00

Gandke-Banazer

سوستان – بوبانه

<1400

62.20

100

37.80

0.0

Sostan-Bobane

براساس جدول  ،۱0بین درصد دانهزادی و شاخه-

دانهزادی پایههای بنه در طبقه ارتفاعی  ۱000-۱400متر

زادی همچنین درصد سالم و ناسالم بودن پایههای بنه

و بیشترین درصد سالم بودن پایهها در طبقه ارتفاعی

اختالف معنیدار وجود دارد ( .)α=1%بیشترین درصد

بیشتر از  ۱400متر قرار دارد.

جدول  -۱0آزمون کای اسکور ویژگیهای کیفی (منشأ و سالمت) پایههای بنه در طبقات ارتفاعی مختلف
Table 10. Chi-Square tests qualitative characteristics of Pistacia atlantica in the elevation classes
درجه آزادی
ارزش
مشخصه
Sig.

Characteristic

Value

Df

منشأ

13.244

2

0.00

The Origin

سالمت

14.03

The Health

66۲

2

0.00

تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر ویژگیهای کمی و کیفی و برآورد مقدار میوه بنه (. . . )Pistacia atlantica Desf.

میوه تولیدشده پایههای بنه مورد بررسی

تولیدشده هر پایه ( ۲6/44کیلوگرم) مقدار تولید میوه

با توجه به تعداد در هکتار پایههای بنه موجود در توده-

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

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

.)۱۱

جدول  -۱۱ویژگیهای کمی و وزن میوه تولید شده پایههای بنه مورد بررسی
Table11. Quantitative characteristics and Weight of fruit produced of studied Pistacia individuals
حداکثر
حداقل
اشتباه معیار
میانگین
مشخصه
Characteristic

Mean

Standard error

Minimum

Maximum

قطر برابر سینه (سانتیمتر)

46.29

2.80

10

122

)DBH (cm

ارتفاع (متر)

0.15

6.37

9.80

2.50

)Total height (m

قطر تاج (متر)

0.21

6.62

12.20

2.80

)Crown diameter (m

جست

0.13

0.53

7

0

Coppice shoots

وزن میوه (گرم)

1225.65

24647.42

47380

2320

)Fruit weight (gr

بهطوری که از جدول  ۱۲مالحظه میشود وزن میوه با

درصد همبستگی مثبت و معنیدار و با تعداد جست در

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

سطح یک درصد همبستگی منفی و معنیدار دارد.

جدول  -۱۲همبستگی پیرسون بین ویژگیهای کمی پایههای بنه مورد بررسی و وزن میوه
Table12. Pierson correlation between Quantitative characteristics of Pistacia atlantica and fruit weight
قطر برابر سینه
وزن میوه (گرم)
جست
قطر تاج (متر)
ارتفاع (متر)
مشخصه
(سانتیمتر)
Fruit weight
Coppice
Crown diameter
Height
Characteristic

)DBH (cm

)(m

)(m

shoots

)(gr

قطر برابر سینه (سانتی-
متر)

1

)DBH (cm

ارتفاع (متر)

**0.75

1

)Total height (m

قطر تاج (متر)
Crown diameter
)(m

تعداد جست

**0.76

**0.65

1

**-0.31

**-0.35

-0.11

1

Coppice shoots

وزن میوه (گرم)

**0.68

**0.65

**0.84

**-0.27

1

)Fruit weight (gr

** معنیداری در سطح .0/0۱

**: Significant at 0.01
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مدل استفاده شده برای برآورد میوه بنه

میتوان از طریق مشخصههای کمی قابلاندازهگیری به

در تودههای جنگلی با توجه به اینکه روابط خاصی بین

برآورد مقدار میوه تولیدی هر پایه پرداخت .در جدول

ویژگیهای کمی و مقدار میوه تولیدی هر پایه وجود

 ،۱3ضریب همبستگی بین مقدار میوه تولیدی با

دارد ( .)Walder and Walder, 2008با تعیین مقدار

مشخصههای مختلف محاسبه شد.

همبستگی بین مشخصههای کمی و مدلسازی مربوطه
جدول  -۱3ضریب همبستگی بین مقدار میوه تولیدی و مشخصههای مختلف
Table13. The correlation coefficient between number of produced fruits and quantitative
characteristics
ارتفاع × قطر تاج
ارتفاع
مشخصه
Characteristic

Total height

ضریب همبستگی

0.84

Total height × Crown diameter
0.85

Pearson Correlation

معنیداری

0.02

0.00

Sig.

نشده یا با معنیداری کم وارد مدل نشد .نتایج تجزیه

طبق جدول  ۱3معلوم شد ،دو مشخصه ارتفاع و

واریانس مربوط به مدل در جدول  ۱4آمدهاست.

متوسط قطر تاج به طور معنیداری با مقدار میوه تولیدی
هر پایه همبستگی نشان میدهند .مشخصههای معنیدار

جدول  -۱4تجزیه واریانس مربوط به مدل
مدل
رگرسیون

Table 14. The analysis of variance (ANOVA) table and the F-test
میانگین مربعات
درجه آزادی
مجموع مربعات
Sum of squares

Df

Mean of squares

8329640630.15

1

8329640630

F
210.92

Sig.
0.00

Regression
1

باقیمانده

3435825475.47

87

39492246.84

Residual

کل

11765466105.62

رگرسیون

8537736590.02

88

Total
2

4268868295.01

113.74

0.00

Regression
2

باقیمانده

3227729515.60

86

37531738.55

Residual

کل

11765466105.62

88

Total

در نهایت بهدلیل باال بودن  r2طبق جدول  ۱5از هر

دو مشخصه ارتفاع و متوسط قطر تاج دخالت دارند،
برای برآورد میوه میتوان استفاده کرد.

دو مدل که در یکی از آنها مشخصه ارتفاع و در دیگری
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جدول  -۱5مدلهای پیشنهاد شده برای برآورد میوه بنه از طریق ویژگیهای کمی
Table 15. Suggested models for estimation of Pistacia atlantica fruit through quantitative
characteristics
رابطه
مدل
2

r

Model

Equation

1

Weight = 6617.55 H - 17563.62

0.71

2

Weight = 5713.06 H + 1028.08 CD - 17563.62

0.73

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

بحث

حرارات شرایط رویشی سختتر میشود و قطر برابر

یکی از عوامل مهم در گسترش و انتشار گونههای

سینه و متوسط قطر تاج با افزایش ارتفاع کاهش می-

گیاهی ،ارتفاع از سطح دریاست ( Heydari and

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

 ،)Mahdavi, 2009با افزایش یا کاهش این عامل شرایط

به خشکی و حساس به سرمای شدید است و بهطور

رویشگاهی بهویژه از نظر اقلیمی تغییر میکند و گیاهان

کلی درصد زندهمانی درختان بنه به روزهای خشک

با توجه به نیاز اکولوژیک خود در یک محدوده ارتفاعی

تابستان وابسته است Bagheri et al. (2013) .نشان

مستقر میشوند ( .)Klippel et al., 2017در این بررسی

دادند که قطر برابر سینه و متوسط قطر تاج درختان بنه

به تأثیر این عامل بر ویژگیهای کمی و کیفی تودههای

پارک ملی خجیر با افزایش ارتفاع کاهش پیدا میکند.

جنگلی حاوی بنه پرداخته شد .نتایج این بررسی نشان

در این پژوهش بیشترین مقدار ارتفاع تودههای مورد

میدهد که بین قطر برابر سینه ،ارتفاع ،متوسط قطر تاج

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

و تعداد جست در طبقات ارتفاعی مختلف تودههای

دارد .در مورد پایههای بنه نیز این وضعیت صادق است.

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

بر اساس مشاهدات میدانی گالزنی (سرشاخهزنی

میانگین قطر برابر سینه و متوسط قطر تاج تودههای

درختان) در بخش میانی منطقه مورد بررسی بهطور

مورد بررسی با افزایش ارتفاع از سطح دریا کاهش پیدا

محدود انجام میشود و احتماال باال بودن میانگین ارتفاع

میکند .میانگین قطر برابر سینه و قطر تاج این تودهها

تودهها در این رویشگاهها تحت تأثیر این موضوع است.

در طبقه ارتفاعی کمتر از  ۱000متر ،بیشترین مقدار را

) Alijanpour (2013نشان داد که میانگین ارتفاع پایه-

دارد .در مورد پایههای بنه نیز قطر برابر سینه در طبقه

های سماق در منطقه ارسباران ،در طبقه ارتفاعی میانی

ارتفاعی کمتر از  ۱000متر بیشترین مقدار را دارد .اما

بیشترین مقدار را دارد .بهنظر میرسد که در محدودۀ

بیشترین مقدار متوسط قطر تاج در ارتفاع کمتر از ۱400

ارتفاعی بیشتر و کمتر فعالیت انسان و بهرهبرداری

متر قرار دارد .در شرایط طبیعی با افزایش ارتفاع از سطح

موجودات تأثیرات منفی بیشتری روی تودهها داشته-

دریا از مقدار رویش قطری و ارتفاعی درختان کاسته

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

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

درختان بنه در پارک خجیر با افزایش ارتفاع از سطح

بهنظر میرسد ،در ارتفاعات باال بهدلیل کاهش درجه

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

انبوهتر میشود .بلوط ایرانی گونهای نورپسند است و

ارتفاعات باال ضعیفتر از ارتفاعات پایین باشند .نتایج

در مقایسه با دیگر گونههای بلوط مقاومت بیشتری در

این پژوهش نشان داد که تعداد جست در تودههای مورد

مقابل تغییرات خاک و رطوبت دارد ( Pourbabaei et

بررسی در طبقه ارتفاعی  ۱000 -۱400متر کمترین

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

مقدار را دارد و در دو طبقه دیگر اختالف معنیداری

بیشترین درصد فراوانی را بهخود اختصاص میدهد .با

وجود ندارد .این وضعیت در مورد پایههای بنه نیز

توجه با اینکه جنگل در طبقه  ۱000-۱400متر و بیشتر

صادق است .از عوامل مؤثر در تعداد جست میتوان به

از  ۱400متر از تراکم بیشتری برخوردار بوده و شرایط

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

رویشگاهی بهتری نسبت به طبقه ارتفاعی کمتر از ۱000

طوری که ممکن است یک پایه به دفعات بیشتری قطع

متر دارد ،از اینرو احتماال این مهم دلیلی بر درصد

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

آمیختگی بیشتر بلوط مازودار در این دو طبقه ارتفاعی

توان جستدهی کنده نیز با افزایش سن کاهش یابد

باشد .بلوط مازودار نسبت به بلوط ایرانی گونه پرتوقع-

( .)Talebi et al., 2006براساس مشاهدات میدانی و

تری است و بهطور عمده بر روی دامنههای شمالی و

بررسیهای اقتصادی  -اجتماعی که تحت این پژوهش

خاکهای حاصلخیز مستقر میشود و از نظر ارتفاعی،

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

در قسمتهای میانبند تشکیل تیپ میدهد ( Fattahi,

و چرای دام سبب کوبیدگی شدید خاک بهدلیل تردد دام

 .)1994براساس پژوهش حاضر بیشترین فراوانی پایه-

شده و امکان جستدهی را کاهش میدهد

های بنه در طبقه ارتفاعی کمتر از  ۱000متر قرار دارد و

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

با افزایش ارتفاع از سطح دریا از تعداد و فراوانی آن

پژوهشی در جنگل بابا کوسه علیا (استان کرمانشاه) ،

کاسته میشود .گونه بنه مقاوم به خشکی و حساس به

بیان کردند که بیشترین تعداد جستگروههای گونه

سرمای شدید است ،از اینرو احتماال کاهش تعداد و

بلوط در طبقه ارتفاعی  1600-1700متر قرار دارد و از

فراوانی بنه با افزایش ارتفاع میتواند بهدلیل افزایش

این ارتفاع به بعد تعداد جست کاهش مییابد که دلیل

وزش باد ،کاهش درجه حرارت ،وجود خاکهای

آن عمدتاً بهخاطر کاهش درجه حرارت با افزایش ارتفاع

نامناسب و شرایط رویشی سخت در ارتفاعات باال باشد.

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

) Rostamikia et al. (2010طی پژوهشی در جنگلهای

که با افزایش ارتفاع از سطح دریا فراوانی نهالها و

خلخال بیان کردند که ارتفاع از سطح دریا عامل عمده

نونهالهای بلندمازو بهطور منظم تغییر نمیکند ،در

در پراکنش گونه بنه است ،بهطوری که این گونه در

ارتفاعات پایین فراوانی زادآوری افزایش ،سپس در

ارتفاعات پایین بهصورت خالص بوده و با افزایش

ارتفاع میانی کاهش و با افزایش ارتفاع دوباره افزایش

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

مییابد که مطابق با نتایج این پژوهش است.

ها را دارد .نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین

براساس نتایج این بررسی در طبقه ارتفاعی کمتر

درصد دانهزادی تودههای مورد بررسی و پایههای بنه

از  ۱000متر ،بیشترین درصد آمیختگی مربوط به بلوط

در طبقه ارتفاعی  ۱400-۱000قرار داردAlijanpour .

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

) (2013نشان داد که درصد دانهزادی پایههای سماق با

حضور بلوط مازودار چشمگیرتر شده و توده جنگلی

ارتفاع از سطح دریا رابطه معنیدار نداردBagheri et .
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) al. (2013بیان کردند که بیشترین درصد شاخهزادی

ضریب تبیین بهدستآمده ( r2 = 0.71و (r2 = 0.73

درختان بنه پارک ملی خجیر ،در ارتفاع ۱500-۱600

نشاندهنده همبستگی قابل توجه بین میوه تولیدشده هر

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

پایه با مشخصۀ ارتفاع و متوسط قطر تاج در پایههای

های مختلف مورد بررسی در سه طبقه ارتفاعی اختالف

بنه است .براساس بررسی ) Daryaei et al. (2012در

معنیداری وجود ندارد.

جنگلهای ایالم بین قطر تاج با میوه بنه همبستگی مثبت
وجود دارد Alijanpour (2013) .نشان داد که سه

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

) (2016نشان دادند که سالمت درختان با ارتفاع از

مشخصه قطر تاج ،قطر یقه پایه اصلی و تعداد جست

سطح دریا رابطه معنیدار ندارد که با این پژوهش هم-

بیشترین همبستگی معنیدار را با مقدار میوه تولیدی

خوانی دارد .همچنین درصد سالمت پایههای بنه در

پایههای ذغالاخته دارندMousavi Mirkala et al. .

طبقه ارتفاعی بیشتر از  ۱400متر بیشترین مقدار را دارد،

) (2017بیان کردند که مقدار میوه تولیدی پایههای

بهنظر میرسد احتماال در طبقات پایینی و میانی سالمت

سنجد بیشترین همبستگی را با ارتفاع درخت دارد و در

پایههای بنه تحت تأثیر بهرهبرداری از سقز همراه با دیگر

مدل برآورد میوه سنجد از دو مشخصه ارتفاع و متوسط

است.

قطر تاج بهدلیل ضریب تبیین باال استفاده کردند.

) Khosrojerdi et al. (2009نشان دادند که شادابی

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

درختان بنه جنگلهای خواجه کالت از نظر آماری با

گیالن ،شهرستان رودسر در مورد میوه ازگیل جنگلی

ارتفاع از سطح دریا ارتباط معنیداری ندارد ،با این حال

مشخصههایی مانند قطر بزرک و کوچک تاج و قطر برابر

در ارتفاعات باالتر از شادابی بیشتری برخوردار بودند.

سینه را در برآورد مقدار میوه مهم عنوان کردند .در

در این بررسی میانگین مقدار میوه تولیدی هر پایه

نهایت در این بررسی معلوم شد پایههای بلوط ایرانی

بنه برابر  24/64کیلوگرم برآورد شدDaryaei et al. .

در طبقه ارتفاعی کمتر از  ۱000متر از سطح دریا

) (2012بیان کردند که درختان بنه با قطر 10سانتیمتر و

بیشترین فراوانی را داشته و با افزایش ارتفاع حضور

 ۲0سال سن ،حدود  4کیلوگرم و درختی با قطر 55

گونه بلوط مازودار چشمگیرتر میشود .در این میان

سانتیمتر و با سن تقریبی  ۱00سال حدود  45کیلوگرم

فراوانی پایههای بنه با آمیختگی ضعیف تا متوسط با

بذر تولید میکند .نتایج این پژوهش نشان داد دو

افزایش ارتفاع از سطح دریا کاهش مییابد و ویژگیهای

مشخصه ارتفاع درخت و متوسط قطر تاج بیشترین

کمی و کیفی آن تغییرات معنیداری را نشان میدهد.

فعالیتهای

انسانی

کاهش

پیدا

کرده

همبستگی معنیدار را با مقدار میوه تولیدی دارند.
Arasbaran region. Iranian Journal of Forest
)2014, 5 (4), 431-442. (In Persian
Alijanpour, A.; Eshagi Rad, J.; Banej Shafiei, A.,
Effect of physiographical factors on
qualitative and quantitative characteristics of
Cornus mas L. in Arasbaran forests. Iranian
Journal of Forest and Poplar Research 2011,
)19 (3), 396-407. (In Persian
;Amiri, M.; Mohammadi, J.; Dargahi, D.
Habashi, H., Effect of geographic situation on
natural regeneration of oak (Quercus
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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 seedoriginated tress percentage of Pistachia atlantica individuals was observed in the altitude class of 14001000 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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