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  چكيده

، نقش اقتصادي ارزشدليل  است كه به باارزش اكولوژيك در زاگرسدرختي  هاي يكي از گونه ).Pistachia atlantica Desf( بنه 
 اين گونههاي اقتصادي  توليد دانه روغني و امكان استخراج روغن از بذر يكي از مزيت. مهمي در حفاظت از منابع آب و خاك دارد

تركيبات شيميائي معرفي  در طبقات قطري مختلف و بذر درختان بنه منظور تعيين درصد روغن بهرو  پيشپژوهش . شود ميمحسوب 
تا  10قطري  دامنهابتدا در . شدمدرسه لردگان در استان چهارمحال و بختياري اجرا  هاي قلعه در جنگل روغن دهاي چربويژه اسي به

و با برداشت بذر آنها در پايان شد انتخاب  قطري طبقهاصله درخت در هر  سهتعداد  متري، سانتي 5 اي و با فاصله طبقه متر سانتي 50
طور متوسط توليد روغن براي هر  نتايج نشان داد كه به. انجام شدقطري  طبقهتوليد بذر و روغن در هر  مقدار گيري اندازه ،فصل رويش
توليد روغن  مقداربيشترين . استدرصد  3/19درصد و به روش مكانيكي  16/27سوكسله به روش  قطري مختلف طبقاتدرخت در 

 40قطري  طبقهدرصد متعلق به  48/23كمترين مقدار  متر و سانتي 45قطري  طبقهمربوط به درصد  1/32به ميزان به روش سوكسله 
 اندازه روغن كمينه و متر سانتي 50قطري  طبقهدرصد مربوط به  8/24روغن استخراج شده  بيشينهدر روش تحت فشار . بودمتر  سانتي

نوع اسيد چرب  11هاي روغن نشان داد كه در مجموع  تجزيه نمونه. بود  متر سانتي 40قطري  طبقهدرختان  متعلق بهدرصد  85/16
اسيد چرب  چهارپالميتولئيك، گادوئيك و بهنيك و  لينولنيك، ،اولئيك، لينولئيك  ايزوسيس اسيد چرب غيراشباع اولئيك،هفت شامل 

   .دارداشباع پالميتيك، استئاريك، ميرستيك و آراشيديك در روغن بنه وجود 
  

  .، سوكسلهزاگرسروغن ميوه، ، بنه اقتصادي،ارزش  : كليدي هايواژه
 

  مقدمه
تعيين كننده در  هاي زاگرس كه نقش بسيار مهم و جنگل

 با نگاه حفاظت از منابع آب و ،توليد منابع آب كشور دارد

هاي متولي تاكنون  گرچه سازمانا. شوند خاك مديريت مي
 اما ،اند تالش خود را براي اين نوع اعمال مديريت انجام داده

، كمبود اعتبار، وابستگي مردم به عرصهگستردگي 
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از چوب و زيرآشكوب جنگل با هدف تأمين  برداري بهره
اين مهم است تا  شدهعت باعث راعلوفه مورد نياز دام و ز

برداران  كه بهره  تا زماني رسد مي نظر    به. دشوخوبي محقق ن  به
 ،نبرند پي آنبه ارزش  نشينان جنگلواقعي اين منابع يعني 

 نتيجه و هاي مربوط بي هرگونه اقدام موضعي توسط سازمان
  .عقيم خواهد ماند

حتي پوشش  ها و درختچه در گستره زاگرس درختان و
هاي شديد هنوز  رغم تخريب  بهعلفي متنوعي وجود دارد كه 

از محصوالت  برداري بهرهبا  توان مي اند و          در عرصه باقيمانده
نشينان  شيرابه براي حاشيه و بذر، ميوه مانندفرعي آنها 

ازجمله اين . كرددرآمد  جنگل ايجاد انگيزه حفاظت و
بر منطقه زاگرس  كه عالوه كرداشاره  بنهبه  توان ميدرختان 

سطح  در ساير مناطق رويشي كشور نيز حضور دارد و
 است برآورد شده ميليون هكتار 5/2حدود  بنهي ها جنگل

)Amanpour, 2003 .(بنه )Pistachia atlantica Desf.(  به
ارتفاع  .پراكنش دارد از دنيا غير از ايران در مناطق مختلفي

 ترآن به بيش قطرمتر و  20از  تراين گونه در الجزاير به بيش
كاربردهاي اين گونه در الجزاير  .رسد مياز يك متر نيز 

پسته براي عنوان پايه  شامل حفاظت از خاك، استفاده به
اهلي، كاربردهاي دارويي و صنعتي و استفاده از چوب آن 

نيز در مراكش  .شده است ذكربراي ساختن خانه و سوخت 
از جوشانده يا عصاره برگ آن براي درمان عفونت چشم 

   ).Mecherara-Idjeri et al., 2008(شود استفاده مي
كه امكان توليد روغن از  ه استنشان داد پيشينتحقيقات 

با بالفعل كردن اين ارزش  توان ميوجود دارد و  بنه بذر
اقتصادي، انگيزه الزم براي حفاظت اصولي توسط مردم و 

. كردزاگرس با اين گونه را فراهم  يها جنگلسازي  غني
پيشنهاد بررسي امكان استخراج روغن از بذر بنه  اولين بار

مطرح  1360توسط جهاد سازندگي استان فارس در سال 
 انجام شده توسط پژوهشدر ). Jazirehi, 2003( شد

Esmaealkhanian و Emadi )1995(  استفاده از كنجاله بنه
نتايج  .در تغذيه گوسفندان ايراني مورد بررسي قرار گرفت

درصد  25كه ميوه درخت بنه داراي  بودبيانگر اين موضوع 
در پژوهش ديگري،  .استدرصد كنجاله  75روغن و 

يك درخت بنه در منطقه سرچهان در ميانگين توليد بذر 
كيلوگرم  و ميانگين توليدي بذر در  4/13استان فارس 

كيلوگرم  هفتجنگل فسا در همين استان حدود  منطقه ميان
  ). Nemati & Bordbar, 2001( برآورد شده است

براي بعضي از خصوصيات ژنتيكي  در تحقيق انجام شده
ي مادري و پدري اين ها اصالحي بنه، در اولين مرحله پايه و

و از طريق شدند ها شناسائي  درخت در برخي از استان
 .شدتوليد Half sib  و Full sibافشاني مصنوعي، نتاج  گرده
برداشت و در  ،انجام شدههاي  از تالقي آمده دست بههاي  ميوه

در مطالعات آزمايشگاهي درصد روغن  .شدندعرصه كشت 
 ،شددرصد اعالم  39تا  20هاي مادري مختلف بين  در پايه

دار  معني زيادهمچنين نقش والدين پدري در توليد روغن 
همچنين در ). Madah Arefi et al., 2003( دست آمد به

و  54ترتيب  ك بهودرصد روغن بنه و خنج يتحقيق ديگر
 ,Daneshrad & Aynechi( درصد اعالم شده است 57

 با هدف تعيين ميزان توليد بذر انجام شدهبررسي در  ).1980
نتايج نشان  ،ي استان چهارمحال و بختياريها جنگلدر  بنه

توليد بذر رسيده و  مقدار ،سينه برابر داد كه با افزايش قطر
نسبت بذر رسيده به بذر و  يابد افزايش مي اين گونه بذر كل
 دبو طبقاتمتر بيشتر از ساير  سانتي 20و  15 طبقاتكل در 

)Jahanbazi et al., 2006.(  ميانگين طول بذر، عرض و
متر و  ميلي 42/6و  84/8، 62/7ترتيب  ضخامت بذر بنه به

گرم برآورد شده است  28/302وزن هزاردانه آن نيز حدود 
)Heidarbeigi et al., 2008.(  

در ها  ها و ليپوپروتئين بر ميزان غلظت چربي بنهثير أت
از اسيدهاي چرب  زياديوجود درصد دليل  به خرگوش

ا بيشترين زير ،غيراشباع در تركيب اين روغن ذكر شده است
اسيدهاي چرب موجود در اين ماده اسيد اولئيك و اسيد 

ميزان اسيدهاي  ).Saeb et al., 2008( باشد ميلينولئيك 
اولئيك، پالميتيك، لينولئيك، پالميتولئيك، استئاريك و 

، 82/17، 12/52ترتيب  وك بهلينولنيك در بذر خنج
درصد برآورد شده است  5/1و  31/2، 73/5، 44/17

)Tavakoli & Haddad Khodaparast, 2013 .( همچنين
درصد از اسيدهاي چرب  70از  تركه بيشاست اعالم شده 
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اند  روغن بنه را اسيد اولئيك و لينولئيك تشكيل داده
)Dorehgirae & Pourabdolah, 2015 .( تركيبات ميزان

 اسيدهاي چرب موجود در بنه بهتر از خنجوك گزارش شده
كه ميزان اسيدهاي چرب اولئيك، پالميتيك،  طوري هب ،است

ترتيب  پالميتولئيك، لينولئيك، استئاريك و لينولنيك در بنه به
درصد بيان  16/1و  39/2، 35/5، 74/7، 5/22، 03/52

   ).Tavakoli & Haddad Khodaparast, 2013(شده است 
در حال مختلف در صنايع  بنههاي  استفاده از دانه

هاي آن براي  براي مثال رنگ سبز دانه .گسترش است
 باشد مياستفاده در بستني و صنايع شيريني مورد عالقه 

)Kashaninejad et al., 2006 .(صورت  هاستفاده گسترده ب
در . رايج استنيز اين گونه در جوامع محلي سنتي از بذر 

نشينان  طور گسترده توسط جنگل هحال حاضر بذر بنه ب
تعيين  .رسد و به مصارف سنتي و محلي ميشود  ميبرداشت 
ميزان توليد  كردنهمراه با مشخص بنه اقتصادي بذر  ارزش

تواند  بذر و روغن در سنين مختلف اين درخت مي
الب قراهكارهاي مديريت اقتصادي اين منابع را در 

برداري از محصوالت  نظير طرح بهرههاي مديريتي  طرح
با هدف  رو پژوهش پيش .كندغيرچوبي بنه فراهم 

بتوان با  و اميد است شداجرا  ها پرسشپاسخگويي به اين 
هاي  زمينه نگاه اقتصادي به يكي از گونه مطالعه، ايننتايج 

  .كردباارزش زاگرس را فراهم 
 

  ها  مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه مشخصات

بنه واقع در  - هاي بلوط يكي از تودهدر  پژوهش اين
مدرسه لردگان به مساحت  ي گاورو منطقه قلعهها جنگل

اين . انجام شدهكتار واقع در جهت جنوبي  200حدود 
 2/24"منطقه از نظر جغرافيايي در حد فاصل طول شرقي 

'31 º50   31' 38/ 5"الي º50 31' 1/26" و عرض شمالي 
º31  31' 5/49"الي º31  از نظر موقعيت مكاني  وقرار دارد

كيلومتري  80و  شهركردكيلومتري جنوب غربي  230در 
كيلومتري دهستان  20شمال غربي شهرستان لردگان و 

براساس آمار نزديكترين ايستگاه  .مدرسه واقع شده است قلعه

، ميانگين بارندگي ساالنه اين )لردگان(منطقه هواشناسي 
 3/87متر، تعداد روزهاي يخبندان  ميلي 9/519منطقه حدود 

هاي دي و  روز ، كمينه و بيشينه دماي روزانه متعلق به ماه
گراد و ميانگين  درجه سانتي 5/37و  -6/3ترتيب  تير به

نوع اقليم منطقه براساس . درصد است 3/46رطوبت نسبي 
روش پيشنهادي دكتر كريمي نيمه رطوبت با تابستان گرم و 

  .)Jahanbazy et al., 2001( دباش مي دزمستان سر
  پژوهشروش 

  متر سانتي 50تا  10قطري  دامنهدر منتخب در توده 
طور تصادفي سه درخت انتخاب  به )يمتر سانتي 5طبقات (

گذاري آن،  و با ثبت موقعيت جغرافيائي درخت و كدشد 
 سينه، قطر شامل ارتفاع، قطر برابر آنمشخصات رويشي 

 تاجاصلي  هاي شاخهتاج، ارتفاع تنه و تعداد  متوسط
با گماردن . شد گيري اندازه )منشعب شده از تنه درخت(

گذاري شده توسط  بذر درختان نشانه برداري بهرهقرقبان از 
ائيز همان پ(و در زمان رسيدن بذر  شدانسان جلوگيري 

رسيده و نارس بذرهاي درختان شامل  رهاي، كليه بذ)سال
و به تفكيك هر درخت به آزمايشگاه منتقل د شآوري  جمع
در  كردنور  وطهغ ، باكردن بذرهاپس از بوجاري . گرديد
 مقداربذرهاي پوك از رسيده و توزين آنها،  كردنجدا  آب و

براي  .دست آمد هقطري مختلف ب طبقاتتوليد بذر در 
ي استان از اطالعات ها جنگلميزان توليد در كل  محاسبه

طرح  مندرج درتعداد درختان بنه در طبقات قطري مختلف 
در استان  )Talebi et al., 2005( بنهتحقيقاتي پراكنش 

از عدد بذر  100وزن صددانه و ابعاد همچنين  .استفاده شد
. گيري شد اندازهبذر  طولو  عرضشامل  درخت هر

توليد روغن  ها براي تعيين درصد استخراج روغن از نمونه
در . هر نمونه به دو روش سوكسله و تحت فشار انجام گرفت

گرم از نمونه آسياب شد و  10روش سوكسله ابتدا حدود 
 وشد گرم آن داخل كارتوش دستگاه سوكسله ريخته  3/0

هر . شدسي حالل پتروليوم اتر به آن اضافه  سي 250حدود 
با اتمام اين ساعت در دستگاه قرار گرفت و  6نمونه به مدت 
و درصد روغن  شددست آمده جدا و توزين  همدت، روغن ب

دستگاه  استفاده ازدر روش تحت فشار با . دست آمد هآن ب
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توزين نمونه قبل از ريختن در دستگاه و ضمن  گيري روغن
تعيين دست آمده، درصد روغن هر نمونه  هتعيين وزن روغن ب

و دستگاه گرم  دستگاه تحت فشار با نيروي محركه قوي. شد
كردن آنها،   كردن بذر و فشرده  كننده قابل تنظيم، ضمن خرد

طور  كنجاله هر نمونه را به نمونه، روغن و كردنبا گرم 
با توجه به اهميت اسيدهاي چرب  .دهد جداگانه تحويل مي

عنوان يك عامل تعييين كننده در ارزش غذائي روغن، با  به
ش گياهان دارويي موسسه بخ ها به آزمايشگاه ارسال نمونه

 كليهميزان اسيدهاي چرب  و مراتع كشور جنگلهاتحقيقات 
با تهيه متيل استر هر  براي اين منظور .شدها تعيين  نمونه

، ميزان و درصد اسيدهاي GCتزريق آن در دستگاه  نمونه و
براي بررسي نرمال . چرب تشكيل دهنده هر نمونه تعيين شد

. سميرنوف استفاده شد -ها از آزمون كولموگروفبودن داده
به روش نيز ها  ها و مقايسه ميانگين تجزيه واريانس داده
  .شدانجام  SASافزار آماري  دانكن با استفاده از نرم

  
  نتايج
  هاي رويشي  شاخص

هاي رويشي درختان بنه در طبقات قطري  شاخص
  . ارائه شده است 1مختلف در جدول 

  
 هاي قطري مختلف طبقهمشخصه هاي رويشي بنه در  - 1 جدول

 )متر( ميانگين ارتفاع تنه  )متر (قطر متوسط تاج  )متر(ميانگين ارتفاع  )متر سانتي( طبقه قطري

10 15/0±5/4 15/0±28/3  22/0±63/1  
15  27/0±87/4 04/0±17/4 24/0±63/1 

20  31/0±38/5 13/0±01/5 12/0±45/1 

25  25/0±3/6 45/0±23/6 06/0±60/1 

30  15/0±97/5 13/1±45/6 21/0±60/1 

35  72/0±43/6 97/0±62/6 20/0±33/1 

40  41/0±73/6 22/0±18/7 24/0±63/1 

45  12/0±73/7 26/0±27/8 06/0±90/1 

50  68/0±93/8 37/0±78/7 32/0±47/1 

  
  قطري مختلف طبقاتتوليد بذر در 

كه ميانگين توليد بذر رسيده براي هر  دادنتايج نشان 
كيلوگرم و  62/3قطري مختلف  طبقاتدرخت بنه در 

بيشترين . استكيلوگرم  24/1 نارسميانگين توليد بذر 
و به مقدار  50 قطريطبقه توليد بذر رسيده مربوط به  مقدار

كيلوگرم متعلق به  06/1كمترين مقدار  كيلوگرم و 08/6
توليدي  نارسبيشترين بذر . بود  متر سانتي 10قطري طبقه 

كيلوگرم  07/2به مقدار   متر سانتي 40قطريطبقه مربوط به 
  متر سانتي 10قطري طبقه كيلوگرم به  71/0 مقدارو كمترين 

ها نشان داد  نس دادهتجزيه واريا ).2جدول( اختصاص يافت
كه از اين دو شاخص فقط اختالف بين بذر رسيده در طبقات 

دار بود  معني درصد 99اطمينان قطري مختلف در سطح 
  ).3جدول(
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 در طبقات قطري مختلف نارسميانگين توليد بذر رسيده و  - 2 جدول

  )كيلوگرم( نارسبذر وزن  ميانگين )كيلوگرم(بذر رسيده وزن  ميانگين  )متر سانتي( طبقه قطري

10 14/0±06/111/0±71/0  
15  08/0±65/116/0±74/0 
20  27/0±64/216/0±99/0 
25  36/0±15/233/0±16/1 
30  29/0±65/554/0±18/1 
35  25/0±78/412/0±17/1 
40  84/0±81/368/0±07/2 
45  49/0±05/506/0±38/1 
50  61/0±08/682/0±93/1 

  
قطري  طبقات توليد بذر و درصد روغن در مقدارابعاد و 
  مختلف

 طولو  عرضاندازه  ها نشان داد كه واريانس داده تجزيه
قطري مختلف از نظر آماري اختالف  طبقاتبذرها در 

 طبقاتبين درصد روغن  نظر از همچنين .نداشتنددار  معني
دار آماري  اختالف معنيقطري مختلف در روش سوكسله 

در از نظر اين صفت در روش تحت فشار اما  وجود نداشت،
  .)3جدول( بوددار  معنياختالف  درصد 99اطمينان سطح 

  
  قطري مختلف طبقاتروغن بنه در  واريانس بذر و تجزيه - 3جدول 

 داري معني  ميانگين مربعات  مجموع مربعات درجه آزادي   شاخص

  ميانگين عرض بذر
  ns 299/0  301/0  842/2 قطريطبقه

   231/0  1816/4 خطا
     2658/6 كل

  ميانگين طول بذر
  ns 17/0  489/0  891/3 قطريطبقه

   291/0  1824/5 خطا
     2615/9 كل

  بذر رسيدهوزن ميانگين 
  0001/0 **  18/10  844/81 قطريطبقه

   561/0  1810/10 خطا
     2654/91 كل

 ns 328/0 67/0 837/5طبقه قطري  

  54/0 1867/9خطا  پوكبذر ميانگين وزن 
   2605/15كل  

  روغن درصد 
  )سوكسلهروش (

  ns 553/0 40/19  817/155 قطريطبقه
  11/22  1891/397 خطا

     2608/553 كل

  روغن درصد 
  )فشارتحت روش (

  0022/0 ** 40/19  815/155 قطري طبقه
   87/3  1858/69 خطا
      2673/224 كل

 

  دار غيرمعني nsدرصد؛  99دار در سطح اطمينان  معني **
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 طبقاتگيري شده بين  هاي اندازه مقايسه ميانگين شاخص
  قطري مختلف

 كه روغن نشان دادهاي بذر و  مقايسه ميانگين شاخص
هر درخت به مقدار حدود يك  رسيدهبذر  مقداركمترين 

متر و بيشترين  سانتي 10قطري طبقه كيلوگرم مربوط به 

 50كيلوگرم مربوط به طبقه قطري  6اندازه به مقدار حدود 
 50روغن مربوط به طبقه قطري درصد بيشينه . متر بود سانتي
 17با حدود  آنينه درصد و كم 81/24 مقدارمتر به  سانتي

اختصاص  متري سانتي 40و  10درصد به طبقات قطري 
  ).4جدول( يافت

  
  گيري شده بين طبقات قطري  هاي اندازه مقايسه ميانگين شاخص -4 جدول

  طبقه قطري
  )مترسانتي(

 بذر ميانگين عرض
 )مترميلي(

ميانگين طول بذر 
  )مترميلي(

  بذر رسيدهوزن 
 )كيلوگرم(

  روغن سوكسله
  )درصد(

  روغن تحت فشار
  )درصد(

10 a 96/0±52/4 a 18/0±15/3  e 24/0±06/1  a 65/6±18/25 c 1/0±20/17 

15  a27/0±83/4 a69/0±16/4 de14/0±65/1 a11/7±62/27 bc07/0±62/17 

20  a 46/0±61/4 a 16/0±31/3 dc 47/0±64/2 a 95/3±85/25 bc 81/1±49/17 

25  a 28/0±01/4 a 035/0±14/3 de 62/0±15/2 a 88/4±52/29 bc 1/0±35/20 

30  a 6/0±16/4 a 53/0±62/3 a 50/0±65/5 a 68/4±20/28 bc 64/3±38/19 

35  a39/0±87/4 a78/0±64/3 ab43/0±78/4 a 82/4±20/28 b 88/0±17/21 

40  a 40/0±74/4 a 98/0±16/4 bc 45/1±81/3 a 06/3±48/23 c 16/4±85/16 

45  a03/0±88/4 a06/0±31/3 ab85/0±05/5 a55/2±20/32 bc44/0±79/18 

50  a 34/0±79/4 a 49/0±89/3 a 05/1±08/6 a 96/1±17/28 a 1/0±81/24 

  .دار هستند ون بيانگر عدم وجود اختالف معنيتروف انگليسي مشابه در سح
  

  چرب روغن بنهوضعيت اسيدهاي 
نوع  13درمجموع روغن نشان داد كه هاي  تجزيه نمونه

 اسيد چرب شامل شش اسيد چرب غيراشباع از قبيل اولئيك
)Oleic(، اولئيك  ايزوسيس )Iso-cis-oleic( ،لينولئيك 
)Linoleic(، لينولنيك )Linolenic(، پالميتولئيك 
)Palmitoleic(، گادوئيك )Gadoleic( و هفت اسيد چرب 

 ،)Stearic( استئاريك ،)Palmitic( اشباع شامل پالميتيك
 آرشيديك ،)Behenic( بهنيك ،)Myristic( ميرستيك

)Archidic(، هپتادكانوئيك )Heptadecanoic(  و

 .داشتدر روغن بنه وجود  )Tridecanoic( دكانوئيك تري
اسيد اولئيك با  ،در اين ميان از اسيدهاي چرب غيراشباع

پالميتيك با  ،ز اسيدهاي چرب اشباعدرصد و ا 3/35
در . خود اختصاص دادند را به مقداردرصد بيشترين  12/19

 75حدود  در روغن اين بذر كل اسيدهاي چرب غيراشباع
 .)5جدول ( بوددرصد  25اسيدهاي چرب اشباع  درصد و

همچنين بين مقادير اسيدهاي چرب روغن در طبقات قطري 
  .نداشتدار وجود  مختلف اختالف معني
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  در طبقات قطري مختلف درصد اسيدهاي چرب روغن بنه ميانگين - 5 جدول

 درصد روغن نوع اسيد چرب اسيدهاي چرب تشكيل دهنده روغن

 11/0 اشباع دكانوئيك تري

 14/1 اشباع ميرستيك

 12/19 اشباع پالميتيك

 43/3 غير اشباع پالميتولئيك

 5/0 اشباع هپتادكانوئيك

 9/1 اشباع استئاريك

 3/35 غير اشباع اولئيك

 4/11 غير اشباع ايزوسيزواولئيك

 2/22 غير اشباع لينولئيك

 68/0 غير اشباع لينولنيك

 24/2 اشباع آراشيديك

 6/1 غير اشباع گادولئيك

 38/0 اشباع بهنيك

  
  بحث 

زاگرس بدون درنظر گرفتن  يها جنگلحفاظت از 
برداري از  حفاظت و بهره در نشينان جنگلو نقش مشاركت 
استفاده از اهرم حفاظت از طريق . پذير نيست امكاناين منابع 

 هاي جنگلي و دليل گستردگي عرصه به حفاظتگاردهاي 
عدم امكان تسلط همزمان بر تمامي مناطق در حال حاضر 

ترديد اگر منافع اقتصادي از يك منبع  بي. است امري ناممكن
براي حفاظت از  ،ببرند  فراهم شود و مردم به اهميت آن پي

 .نيست فراوانهاي  آن نياز به دخالت دولت و صرف هزينه
 و بنهاز روغن  برداري بهرهدهه گذشته ايده  سهدر حداقل 

ميليون هكتار فعلي به  5/2صنعتي بنه از  يها جنگلايجاد 
 ).Amanpour, 2003( ميليون هكتار مطرح بوده است 10

فقط با نگاه تعيين  بنهتحقيقات انجام شده با موضوع روغن 
در  .ميزان آن و ارزش اقتصادي اين روغن بوده است

با نگاه مديريت منابع جنگلي و با علم به  رو پژوهش پيش
زاگرس، تالش  يها جنگلتنوع سني و ابعاد درختان بنه در 

برآورد  ،گيري از درختان بنه در سنين مختلف شد كه با نمونه
قطري مختلف با  طبقاتدرصد روغن در  و ميزان توليد بذر

با برآورد ميزان توليد روغن . دقت بيشتري انجام گيرد
كه  شدمشخص )  متر سانتي 50تا  10( قطري مختلف طبقات

صد و به روش در 6/27ميانگين توليد به روش شيميائي 
كه  داداين موضوع نشان . استدرصد  3/19مكانيكي 

هاي روغني از  ميانگين توليد روغن در مقايسه با ساير دانه
هاي  اگر از روش و استدرصد قابل قبولي برخوردار 

اين  توان مي ،پيشرفته در استخراج روغن استفاده شود
در . درصد افزايش داد 28 حدودتا  3/19ميانگين را از 

 54تا  20بين  بنه بذرمقدار توليد روغن  پيشينتحقيقات 
 ;Daneshrad & Aynechi 1980( اعالم شده استدرصد 
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Madah Arefi et al., 2003; Soleiman-Beigi & 

Arzehgar, 2013 .(   
توليد روغن به روش سوكسله مربوط به  مقداربيشترين  
كمترين  و درصد 2/32به ميزان  و  متر سانتي 45قطري  طبقه

 .بود  متر سانتي 40قطري  طبقهدرصد متعلق به  48/23مقدار 
روغن استخراج شده  بيشينهدر مقابل در روش تحت فشار 

 50قطري  طبقهكه مربوط به  دست آمد هبدرصد  81/24
 طبقهرختان مربوط به ددرصد  85/16 آن كمينه و  متر سانتي

رسد تكامل رويشي  نظر مي به .بود  متر سانتي 40قطري 
ميزان روغن  زياد شدندرختان و افزايش اندازه بذر موجب 

پژوهش همچنين در  .شود در بذر درختان سنين باالتر مي
كه ضخامت پوست سبز بذرهاي رسيده  مشخص شد رو پيش

ممكن است  .استدر قطرهاي باال بيشتر از قطرهاي پائين 
باالتر  قطري طبقاتاين دليلي براي درصد روغن بيشتر 

ميزان  دليل قابل توجه بودن به نسبت به درختان با سنين كمتر
  . باشدروغن در پوسته بيروني بذر بنه 

 هاي عاملتوليد بذر تابعي از شرايط رويشي و همچنين 
دوپايه  اي گونه بنهبا توجه به اينكه . است و اقليمي محيطي
زمان هاي ماده و همچنين  ، فاصله درختان نر از پايهاست
 هاي عاملهاي ماده كه متأثر از  افشاني و تشكيل گل گرده

نقش بسزائي در ميزان توليد بذر رسيده ايفا  ،محيطي هستند
ميانگين توليد بذر رسيده براي رو  در پژوهش پيش .دكن مي

كيلوگرم و  62/3قطري مختلف  طبقاتهر درخت بنه در 
بيشترين . ددست آم هبكيلوگرم  24/1ميانگين توليد بذر پوك 

و   متر سانتي 50قطري  طبقهميزان توليد بذر رسيده مربوط به 
كيلوگرم  06/1كمترين مقدار  كيلوگرم و 08/6به مقدار 
ساير تحقيقات نشان . بود  متر سانتي 10قطري  طبقهمتعلق به 

كه  طوري بهمتغير است،  بذر بنه دهد كه ميانگين توليد مي
ه در منطقه سرچهان در ميانگين توليد بذر يك درخت بن

كيلوگرم و ميانگين توليدي بذر در منطقه  4/13استان فارس 
كيلوگرم  برآورد  هفتجنگل فسا در همين استان حدود  ميان

ميزان توليد بذر  ).Nemati & Bordbar, 2001( شده است
 45و  چهارترتيب  متر به سانتي 45و  10درخت بنه با قطر 
توليد  ).Daryaei et al., 2012(است  شدهكيلوگرم نيز اعالم 

قطري مختلف ازنظر آماري در سطح  طبقاتبذر رسيده در 
اين  بود و دار معنيدرصد داراي اختالف  99اطمينان 

دهد كه با افزايش سن درختان و در نتيجه  موضوع نشان مي
  .يابد ايش ميتوليد بذر افز ،ويژه تاج ابعاد آنها به

تعيين كننده در كيفيت روغن، نوع و يكي از پارامترهاي 
 آمده دست بهنتايج  .ميزان اسيدهاي چرب موجود در آن است

 13نشان داد كه در مجموع  بنه هاي روغن از تجزيه نمونه
نوع اسيد چرب شامل شش اسيد چرب غيراشباع و هفت 

در اين ميان  داشت كهاين روغن وجود  اسيد چرب اشباع در
اسيدهاي چرب  درصد و 75اسيدهاي چرب غيراشباع  

. دادند ميدرصد از تركيب روغن بنه را تشكيل  25  اشباع
درصد قابل توجه اسيدهاي چرب غيراشباع در اين روغن 

 دهنده كيفيت مناسب و ارزش خوراكي آن است نشان
)Hamedani & Haddad Khodaparast, 2013(.  نكته

 68/0به ميزان  )6-امگا( يزان اسيد لينولنيكقابل توجه م
درصد در  2/22به اندازه ) 3-امگا(و اسيد لينولئيك  درصد

دليل دارا بودن مقادير قابل  روغن بنه به .اين روغن بود
، پالميتيك اسيد، 3-توجهي از اسيدهاي چرب ضروري امگا

اولئيك اسيد، اسيدهاي آمينه ضروري و غير ضروري و 
اي بسيار  صر معدني ازنظر دارويي و تغذيهبرخي از عنا
مقادير كم لينولنيك اسيد و شاخص  .باارزش است

پذيري در كنار داشتن عدد يدي مناسب، پايداري  اكسايش
 & Soleiman-Beigi( دهد خوب اين روغن را نشان مي

Arzehgar, 2013.( دليل وجود فراوان اسيدهاي  همچنين به
تواند در پيشگيري از   ميچرب ضروري و غيراشباع، بنه 

 Nazifi( ثر باشدؤعروقي م -هاي قلبي خطر ابتال به بيماري

et al., 2005.(  ،ميزان اسيدهاي چرب پالميتيك
پالميتولئيك، استئاريك، اولئيك، لينولئيك و لينولنيك در 

و  2/22، 3/35، 9/1، 43/3، 2/19ترتيب  اين تحقيق به
اين ميزان  پيشين هاي پژوهشدر  .درصد تعيين شد 68/0

، 35/2، 09/6، 29/17ترتيب  بهدر روغن بنه اسيدها 
 بوددرصد اعالم شده  59/0و  51/18، 66/54

)Saffarzadeh et al., 1999 .(  
از بذر بنه توسط  برداري بهرهدر حال حاضر 
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در . شود انجام ميمصارف محلي  رايو ب نشينان جنگل
و زنان  كودكانمناطق جنگلي اين وظيفه بيشتر به عهده 

ترديد وجود نيروي كار ارزان يك مزيت اقتصادي  بي. است
كه براي امرار  در جائي. آيد شمار مي براي يك فعاليت به

مجبور به توسعه ديمزارها در  نشينان جنگلمعاش، 
شيب هستند  وحتي در مناطق بسيار پر ها جنگلزيرآشكوب 

اك و يش خپو تداوم اين فرآيند باعث فرسايش بيش از 
دليل از بين رفتن پوشش  كاهش منابع آب زيرزميني به

گياهي و همچنين كوبيدگي خاك در اثر چراي بيش از حد 
، ايجاد يك فرصت مناسب اقتصادي براي شود مي

 ،به اين منابع دارند زيادينشينان جنگل كه وابستگي  حاشيه
كمك بسيار بزرگي براي ايجاد انگيزه الزم در حفظ، احياء و 

اگر مردم درآمد . آيد شمار مي عه منابع جنگلي زاگرس بهتوس
 كنند،احساس  كشي بنه را درك و از روغن آمده دست به
برداري از روغن بنه با  هاي بهره توان با اجراي طرح مي

مديريت و نظارت كارشناسان منابع طبيعي نسبت به 
تواند منجر به مشاركت  اين امر مي .كرداستخراج روغن اقدام 

نياز به گماردن قرقبان براي  و شودمردم در حفاظت جنگل 
بر حفاظت از  و مردم عالوه نخواهد بود ها جنگلحفاظت از 

هاي بعدي و  به توسعه آن براي نسل ،منابع حريم خود
خواهند با اين گونه باارزش  ها جنگلسازي  درنتيجه غني

 . پرداخت
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Abstract 
Wild pistachio (Pistachia atlantica Desf.) is one of the economically important woody 
species in Zagros region of Iran. Because of its economic importance, this species has 
an essential role in protecting soil and water resources. The possibility of seed oil 
extraction adds to the economic advantages of Pistacia atlantica. This study in 
Lordegan forests aims to determine the amount of seed production, oil percentage and 
chemical properties (e.g. fatty acid) to quantify the economic value of wild pistachio. 
Initially, 3 trees were selected in each diameter class ranging from 10 to 50 cm. The 
seeds of all trees were collected to measure the amount of seed and oil percentage in 
each diameter class. The Soxhlet analysis showed oil production of 27.16%, whereas 
rated 19.3% by using the mechanical analysis. Maximum oil production as measured by 
Soxhlet method was shown to be 32.1% for the diameter class of 45 cm. In addition, 
minimum production rate of 23.48% was recorded for the diameter class of 40 cm. The 
maximum seed oil of 24.8% was recorded by using the under pressure method in 
diameter class of 50 cm, while the same method resulted in the minimum oil amount of 
16.85% in diameter class of 40 cm. The analysis of the samples revealed 13 fatty acids, 
including 7 unsaturated (Oleic, Iso-sic-oleic, Linoleic, Linolenic, Palmitoleic, Gadoleic, 
Behenic) and four saturated (Palmitic, Stearic, Miristic, Arachidonic) in oil extracted 
form Pistacia atlantica seeds. 
 
Keywords: Economic value, wild pistachio, seed oil, Zagros, Soxhlet.  

 


