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  چكيده 
گونه اين جنس محسوب  ترين مهم) .Pistacia atlantica Desf( بنهو  استهاي زاگرس  درختي اصلي جنگلهاي  پسته از جنس

چهارمحال و بختياري استان هاي  در جنگل جنس با تأكيد بر گونه بنهبا هدف بررسي وضعيت كمي و كيفي اين  پژوهشاين  .شود مي
صورت  به ،هاي مختلف بنهتيپ پراكنشهاي استان، تمام مناطق  هكتاري جنگل 307000در سطح  گردشي جنگل پس ازانجام شد. 

و  ههاي رقومي درآمدصورت نقشه به شده مشخصهاي مشخص شدند. محدوده 1:50000هاي توپوگرافي اي بر روي نقشهدهمشاه
اي طراحي شد كه  گونه  به بنههاي مختلف شبكه آماربرداري بر روي تيپشد. تهيه هاي استان نقشه مقدماتي تيپولوژي بنه در جنگل

در . شدمحاسبه  هاتيپ سايربا همين ابعاد شبكه، تعداد قطعات نمونه براي  .گيردقرار  بنهدر بزرگترين تيپ  نمونه قطعه 30حداقل 
با  بنه -تيپ بلوط شت.حضور دا جنگلي تيپ ششدر  بنه نتايج نشان داد كه .شدآري برداشت  10اي  نمونه دايره هقطع 39 ،مجموع
متعلق به تيپ  بنه تراكم. بيشترين خود اختصاص دادند بهترتيب بيشترين و كمترين سطح را  هكتار به 537با  بنه -تيپ بادام و 84801

 هاي در تيپترتيب  به بنهدرختان قطرترين  و كم. قطورترين بوداصله در هكتار  20با  بنه - ماتيپ باد مربوط بهو كمترين آن  90با  بنه
، هاي استانجنگلي در جنگلترين تيپ گسترده عنوان به بنه -بلوطدر تيپ  بنهر با توجه به حضو. حضور داشتند بنه -و بادام بنه -افرا

  .نيز وجود داردهاي خالص و غالب بلوط در استان  امكان كاشت و توسعه اين گونه باارزش در توده

  

  .هاي زاگرس ، جنگلتيپ جنگليتراكم، بادام، بلوط،  هاي كليدي:واژه

  

  مقدمه
هاي كوهستان در ارتفاعات و  پسته مختلف  هاي گونه

اي حلقه مانند و  رويند مي استپيخشك  خشك و نيمه
بعضي نقاط  در كنند.  ميداخلي را احاطه  هايكوير

هاي بادام گاهي با و دنده تشكيل مي هايي واقعي را جامعه
جنس پسته در ايران . )Sabeti, 1994( هستندوحشي همراه 

 Pistacia(ته وحشي كه بنه يا پس داراي سه گونه است

atlantica Desf. (گونه اين جنس، از  ترين مهمعنوان  به
محسوب خارج از شمال  هاي جنگلعناصر درختي اصلي 

عالوه، اين درخت يكي از ارزشمندترين  . بهشود مي
زيادي كند كه ارزش اقتصادي  مي توليدهاي گياهي را  صمغ

  ). Oji, 2003دارد (
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هاي  در جنگل بنهقدمت  ،موجود هايبر اساس گزارش
 است.نسبت داده شده  پيشهزار سال  13به  زاگرس
بلوط تبديل شد، از  هاي جنگل بهزاگرس كه ساوان  زماني

تاسر پراكنش اين گونه در ايران در سر .كاسته شد بنهفراواني 
، شرق تا جنوب شرقي، ارتفاعات جنوبي و زاگرس

البرز ذكر شده هاي جنوبي ارتفاعات مناطق مركزي و دامنه
 اين گونه ،شناسي از نظر گياه. ),Fatahi 1995( است

كننده  خزان متناوب، هابرگ درختچه، يا درختصورت  به
 يا ايبرگچه سه ندرت به اي، شانه ايران)، در موجود هاي(گونه

 مركب، يا ساده خوشه روي هاگل ،گوشوارك بدون منفرد،

 نر گل گلبرگ، بدون پنج، هادوپايه) كاسبرگ جنسي (گياه تك

بساك  كوتاه، پرچم ميله پرچم، پنج تا چهار با طور معمول به
 كالله و كوتاه خامه اي، يك خانه تخمدان ماده با گل بزرگ،

 و كم شفت، ميوه برگشته، و پهن كالله هايشاخه شاخه، سه
   .)Khatamsaz, 1997( استيك دانه  داراي و بيش مورب

هاي ياسوج رويشي بنه در جنگل هاي ويژگيدر بررسي 
مربوط به تيپ آن پوشش  بيشترين تاجكه  مشخص شد

اصله در هكتار و كمترين تراكم مربوط  9/83بنه با  -بلوط
بود اصله در هكتار  8/41بادام كوهي با  -به تيپ بنه

)Fallah Chaei et al., 2009( .استان هايجنگل در 

 پراكنش )P. khinjuk( و خنجوك بنهگونه  دونيز  كرمانشاه

 بنه اما است، و كم محدود خنجوك بسيار پراكنش د كهندار
و  گرفته دربر را استان هاي اينجنگل از وسيعي بسيار سطح
 و مازودار ايراني، بلوط نظير جنگلي هايگونه ساير با همراه

 ,Khodakarami( داده است تشكيل را متفاوتي هايتيپ افرا

وضعيت كمي و كيفي هاي مرتبط با  ازجمله پژوهش .)1998
 بررسي توان به هاي جنگلي در ايران نيز مي ساير گونه

هاي استان  در جنگل خصوصيات كمي و كيفي بلوط ايراني
). Talebi et al., 2006اشاره كرد ( چهارمحال و بختياري

هاي ) ويژگي2008و همكاران ( Salarianهمچنين 
را در ) Amygdalus scoparia(رويشگاهي بادامك 

بس استان چهارمحال و بختياري مورد  هاي كره جنگل
 رويشگاهي نارون نيز دربررسي قرار دادند. بررسي نياز 

 هوني بازفت از ديگر مطالعات انجام شده در اين زمينه تنگ

جمله مطالعات  از ).Jahanbazi et al., 2002باشد (مي
توان به تحقيق مينيز موضوع مورد بررسي  مرتبط باخارجي 

Nicolescue ) در مورد بررسي 2015و همكاران (
) در روماني Fagus sylvaticaشناسي راش اروپايي ( جنگل

) Lust )1992و   Maddeleinهمچنين،. اشاره كرد
 Pinusكاج جنگلي ( هاي هاي مختلف ساختار توده ويژگي

sylvestris (ندادرا مورد بررسي قرار د .  

نامساعد  هاي عامل كليهدر برابر بنه با وجود اينكه 
طي  محيطي از قبيل سرما، باد، خشكسالي و آفات و امراض،

ر ژنتيكي يو از ذخا شده سازگار ساليان متمادي با محيط
جاي توجه و توسعه،  امروزه بهاما ، شود محسوب ميكشور 

برنامه توسعه بدون  قربانيدر معرض انقراض قرار گرفته و 
روستاها، تأمين چوب سوخت، چراي غيرمجاز و استفاده 

هايي از پايه رويه از صمغ و ميوه شده است. حضور تك بي
ها، بيانگر وجود ها و قبرستاناين درختان در اطراف امامزاده

چندان  اي نه ها در اين مناطق در گذشتهگسترده اين جنگل
ان ئيذهبي روستادليل اعتقادات م به فقط كهدور بوده است 
  .حفظ شده است

منطقه  در سهچهارمحال و بختياري هاي استان جنگل
كل  متمركز شده است. از جنگلي لردگان، اردل و بازفت

 160000 ،هاي استان جنگلهكتاري  307000مساحت 
 هكتار در شهرستان 100000 ،در شهرستان لردگان هكتار
در منطقه بازفت قرار دارد  باقيماندههكتار  47000و  اردل

)Reisian, 2000(. هاي  جنگل موردريزي در  برنامه هالزم
. استها اين جنگل موردداشتن اطالعات پايه در  ،بنه

هاي مختلف ، تيپبنههاي اطالعاتي همچون سطح جنگل
و  بنههاي استان، تعداد در هكتار درختان موجود در جنگل

كه براي  مواردي هستند وضعيت كيفي اين درختان از جمله
 پژوهش. هدف نهايي در اين استها مورد نياز  اين عرصه

ريزي اصولي در  منظور برنامه اطالعات مذكور به كسب
. استارزش  احيا و توسعه اين گونه با ،خصوص حفظ

هاي برداري اصولي با استفاده از روش ل بهرهبيمواردي از ق
ارزش و مصرف اين  علمي از صمغ و ميوه اين درخت با

و  بنهكشي از بذر  روغن نظيرمحصوالت در صنايع تبديلي 
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ين از تدست آوردن تركيبات شيميايي مهمي همچون تربان هب
در بين مردم  بيشتر صمغ اين درخت و در نتيجه ايجاد انگيزه

 راستايگام مفيدي در  تواند در خصوص حفظ اين گونه مي
      د.باش ارزشمندحفظ و توسعه اين گونه 

  

  هامواد و روش
. در استان چهارمحال و بختياري انجام شد پژوهشاين 

هاي زاگرس واقع شده كوه در بخش مركزي رشتهاين استان 
عنوان يكي از  هب ،كيلومتر مربع 16364و با مساحت  است

  . شود محسوب ميكشور  هاياستان كوچكترين

ها و ، نقشههاگزارش كليه ابتدابراي اجراي پژوهش 
در  پستههاي مختلف  محلي در خصوص حضور گونه منابع

 گرفت. مورد بررسي قرارآوري و  جمعهاي استان جنگل
 ترين مهمعنوان  به بنهمنظور دستيابي به مناطق گسترش  به

و با توجه به كمبود اعتبارات براي گونه جنگلي جنس پسته 
هكتاري  307000گردشي در سطح  با جنگل ،اجراي پروژه

را  بنههاي مختلف مناطقي كه تيپ كليههاي استان، جنگل
هاي  بر روي نقشه ايصورت مشاهده به ،دربرگرفته بودند

مشخص هاي كاري نقشهو در قالب  1:50000توپوگرافي 
، رقومي هاشده بر روي اين نقشه هاي بستهشدند. محدوده

هاي استان در جنگل بنهتيپولوژي  مقدماتي نقشه شدند و
  . شدتهيه 

هاي بنه استان و منظور برداشت اطالعات كمي جنگل به
به  بكه آماربرداريشابعاد اصالح نقشه تيپولوژي مقدماتي، 

 30شكلي تنظيم شد تا در بزرگترين تيپ بنه حداقل 
 نابراين،ب. )Talebi et al., 2007( قرار گيردنمونه  قطعه
 -منظمصورت  و به تهيهمتر  35× 50 اي به ابعادشبكه

 ،خطوط شبكه آماربرداري عدر محل تقاط .شدتصادفي پياده 
درنظر گرفته  آر 10شكل با مساحت اي دايره قطعات نمونه

كه از  شدواقع  بنهنمونه در بزرگترين تيپ  قطعه هشتاد .شدند
العبور بودن بعضي از مناطق، توجه به صعب اين تعداد و با

باتوجه به  ،همچنين .شد فراهمنمونه  قطعه 31امكان برداشت 
 هشتدرمجموع تيپ ديگر نيز پنج در  ،ابعاد شبكه

 ،يك از قطعات نمونهدر هر قرار گرفت. نمونه  قطعه

 قطر برابرسينه تعداد درختان، كمي از قبيل هاي مشخصه
پوشش  تاج درصد و ، ارتفاع(ميانگين دو قطر عمود بر هم)

گيري دو قطر  طريق اندازه از  مساحت تاجگيري شد.  اندازه
مساحت با استفاده از فرمول  محاسبهعمود بر هم و سپس 

  پوشش تبديل شد.  به درصد تاج انجام شد و سپسبيضي 

 

  نتايج
   تيپولوژي

بر  پستههاي مختلف شان داد كه گونهبندي ن نتايج تيپ
هاي با نام تيپ جنگلي ششدر اساس انبوهي پوشش تاجي، 

و  بنه -، افرابنه - ارس، بلوط -بنهبلوط،  - بنهخالص،  بنه
عنوان   تيپ به سهدر  بنهحضور  ند.شتداحضور  بنه -بادام

(شكل  بودگونه دوم  عنوان به گونه اصلي و در سه تيپ ديگر 
1.(  

  

  هاي بنه استاننقشه تيپولوژي جنگل -1شكل 

  

 پستههاي جنگلي هكتار سطح تيپ 90358از مجموع 
 307000هاي درصد از سطح جنگل 5/29كه حدود 

د، بيشترين و ش هاي استان را شامل ميهكتاري جنگل
هكتار متعلق  612و  84801 مقدارترتيب به  كمترين سطح به
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سطح اشغال  بود.بنه  -بنه و افرا - هاي جنگلي بلوطبه تيپ
. مساحت ساير بودهكتار  1724شده توسط بنه خالص نيز 

شده است. از جمله مناطق شاخصي  ذكر 2كل ها در شتيپ
 شتبنه در آنها پراكنش دا -كه بزرگترين تيپ جنگلي بلوط

توان به چيگو و امامزاده حسن (كوه نارمه) اشاره كرد.  مي
توان  هاي ديگر مي مناطق شاخص پراكنش تيپ ازهمچنين 
آباد و گرگر سرقلعه براي تيپ بنه خالص، كوه  به شمس

آباد و دوراهان  بلوط، شمس -اي تيپ بنهريگ و بازفت بر
ارس، دامنه جنوبي زردكوه در منطقه بازفت  - براي تيپ بنه

بنه و گردنه چهارطاق و پشتكوه فالرد در  -براي تيپ افرا
  بنه اشاره كرد. -منطقه لردگان براي تيپ بادام

 
  هاي استانهاي جنگلي بنه در جنگلمساحت تيپ -2شكل 

  

  بنههاي وضعيت كمي جنگل

  تعداد در هكتار

 متعلق بهترتيب  اصله) به 90( بنه اندرخت تراكمبيشترين 
، )اصله 50(بلوط  -بنه، )اصله 80(ارس  -بنه، بنه هاي تيپ
 25( بنه -و بادام )اصله 25( بنه -، بلوط)اصله 40( بنه -افرا

 290 بنه -هاي همراه نيز در تيپ بادامگونه تراكم. بود )اصله

  ).3(شكل  بود اصله

  پوشش درصد تاج

هاي مختلف نشان داد كه پوشش تيپ مقايسه تاج
بنه و  -در تيپ بلوط) 38(پوشش  بيشترين درصد تاج

 ،. همچنينبودبنه  -در تيپ بادام) 6/12( آنكمترين 
س و ار -در تيپ بنه) 2/30(پوشش بنه  بيشترين درصد تاج

  ).4(شكل  محاسبه شدبنه  -) در تيپ بادام9/1( آنكمترين 

  

                    

هاي بنههاي غالب و همراه در تيپين گونهتر مهمپوشش  درصد تاج -4شكل       بنههاي تيپ هاي غالب و همراه درين گونهتر مهمتراكم  -3شكل   

  

  قطر برابر سينه 

هاي غالب و  گونه قطرترين درختانترين و كمروقطاندازه 
است.  ارايه شده 1در جدول  بنههاي مختلف  همراه در تيپ

و  بنه -در تيپ افرامتر)  سانتي 5/47( بنهقطورترين درخت 

 بنه -در تيپ بادام )مترسانتي 18( بنهقطرترين درخت  كم
 25/6نيز از قطر برابر سينه كلخونگ . مشاهده شدند

در تيپ متر سانتي 1/12تا  بنه - در تيپ بادام  متر سانتي
  .ها حضور نداشتدر ساير تيپ و بودمتغير  بنه -بلوط
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  بنههاي مختلف در تيپهاي غالب و همراه ين گونهتر مهممتر)  (سانتيقطر برابر سينه  -1جدول 

  گونه
  تيپ

  ارس -بنه  بنه -بادام  بنه -افرا  بنه  بلوط -بنه  بنه -بلوط

  0  0  0  39  65/19  95/21  ايراني بلوط

  9/18  18  5/47  2/21  2/23  83/25  بنه

  0  25/6  0  0  0  1/12  كلخونگ

  8/26  0  25/25  0  0  6/34  ها ساير گونه

  

 ارتفاع

تا  بنه -متر در تيپ بادام 4 از حداقل بنهي ارتفاع دامنه
. ميانگين بودمتغير  بلوط  -بنه متر در تيپ  8/6حداكثر 

و در  8/2 بنه -ارتفاع درخت كلخونگ نيز در تيپ بادام
  ).5متر بود (شكل  8/4 بنه - تيپ بلوط

 
بنههاي مختلف هاي غالب و همراه در تيپگونهدرختان در ارتفاع  -5 شكل  

 

   هاي مختلفدر تيپ بنه درختانپراكنش قطري 

بنه، بلوط و ساير پراكنش قطري درختان  2در جدول 
در تيپ  .ه شده استنشان دادها دهنده تيپ هاي تشكيلگونه
 25 تا 10هاي قطري در طبقه درختان %61 ،بنه -بلوط

 يهاطبقهدر  طور عمده به ،درصد باقيمانده 39 ومتر  سانتي
 تراكم. بيشترين ندشتمتر حضور دا سانتي 25 بيشتر از قطري

اصله در هكتار در طبقه  15 ،در اين تيپ جنگلي بنهدرختان 
قطري باال با  يهاطبقهمتر و كمترين آن در سانتي 25قطري 

متر نيز  سانتي 75. در طبقه قطري بوديك اصله در هكتار 
درختان بنه در  تراكمنداشت.  وجوداي  بنههيچ درخت 
 در. بوددر هكتار اصله  77هاي قطري اين تيپ مجموع طبقه

 20تا  10قطري  هايهدرختان در طبق %64 ،بلوط -تيپ بنه

% باقيمانده درختان در 36 ند.بود قرار گرفتهمتر  سانتي
 تراكمد. نشتداقرار متر  سانتي 40تا  20قطري  هاي طبقه

كه  بوداصله در هكتار  15درختان بنه در اين تيپ جنگلي 
 20قطري  طبقهمربوط به  تراكماز اين تعداد، حداكثر 

 % درختان58 ،در تيپ بنه خالص .) بوداصله 5(متر  سانتي
% 42قرار گرفتند و متر  سانتي 20 تا 10قطري هاي هطبق در

 .بودندمتر سانتي 20 بيشتر ازقطري هاي هباقيمانده در طبق

 18هاي قطري اين تيپ درختان بنه در مجموع طبقه تراكم
مربوط به  تراكماز اين مقدار بيشترين  كه بوداصله در هكتار 

اصله در هكتار  4متر با  سانتي 20و  10هاي قطري طبقه
.بود
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تومتفاهاي قطري در تيپ هايطبقهتعداد درختان در  -2 جدول  

متر) قطري (سانتيطبقه  

 تيپ گونه
85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 

 بلوط 32 45 67 54 36 32 24 25 5 7 3 1 1 0 1 0 0

بنه -بلوط  بنه 8 11 12 11 15 7 3 5 1 2 1 2 1 1 0 1 1 

 ساير 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

 بنه 0 1 3 5 1 2 1 2         

بلوط - بنه  بلوط 0 3 3 1 1 0 1 1          

 ساير 0 0 4 2 1 1 0 0         

 بنه 4 3 4 0 3 2 0 1         

 بلوط 0 0 0 0 0 0 1 0          بنه

 ساير 0 0 4 2 1 1 0 0         

 افرا 0 0 1 2 6 2 0 0 1 0 0 0 0    

بنه -افرا  بنه 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1     

 ساير 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

 بادام 31 0 0 0 0            

بنه -بادام  بنه 4 0 0 2 0             

 ساير 0 0 0 0 0            

 بنه 0 0 0 1 0 2 0 1         

ارس - بنه  ارس 0 0 1 6 1 0 0 0          

 ساير 0 0 1 0 2 0 0 1         
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هاي طبقه  در درختانكل  %7/68 بنه، -در تيپ افرا
 درصد باقيمانده در 3/31و  متر سانتي 30 تا 20قطري 

 تراكم .داشتندمتر قرار  سانتي 30بيشتر از هاي قطري طبقه
كه در  بوداصله در هكتار  4درختان بنه در اين تيپ 

 متري قرار گرفته سانتي 65، و 50، 40، 35هاي قطري  طبقه
 طبقه قطريدر درختان كل % 95 بنه، -ند. در تيپ بادامبود

 20نيز در طبقه قطري  درختان % باقيمانده5 و متر سانتي 5

 شده در اين تيپ گونه بادام شناسايي .داشتندقرار متر  سانتي
درختان بنه  تراكم. ) بودA. elaegnifoliaسنجدي ( بادام برگ

 20كه در طبقه قطري  بوداصله در هكتار  2در اين تيپ 
 - در تيپ بنهيشترين تراكم درختان . بداشتندمتر قرار  سانتي
 بود،متر  سانتي 30الي  20هاي قطري در طبقه ارس

طبقه قطري و مابقي  اين % درختان در75كه   طوري به
 40و  15هاي قطري طور مساوي در طبقههدرختان ب

 8درختان بنه در اين تيپ  تراكم .داشتند پراكنشمتر  سانتي
 20طبقه قطري  % آن مربوط به75كه  بوداصله در هكتار 

  .بود متر سانتي

  

  بحث
هاي مختلف گونه كه نشان داد رو پژوهش پيشنتايج 

هاي جنگلي استان يعني درصد عرصه 30از  تردر بيش پسته
ند. با توجه به شتهكتار حضور دا 90358سطحي معادل 

 -درصد مناطق گسترش بنه به تيپ بلوط 90از  تراينكه بيش
 20را بلوط،  درصد آن 78 مقداراز اين شت (بنه اختصاص دا

ها تشكيل درصد باقيمانده را نيز ساير گونه دودرصد بنه و 
بنه كه  -، با توجه به حضور بنه در تيپ بلوط)ندبودداده 

، امكان بودهاي استان ترين تيپ جنگلي در جنگلگسترده
هاي خالص و ارزش در توده كاشت و توسعه اين گونه با
 سهايالم  هاي استانجنگلدر غالب بلوط نيز وجود دارد. 

بلوط  -خنجك و بنه -بنه، بلوط -تيپ جنگلي بلوط
كه از  ندشد تشخيص دادهز اهميت يح، حاترتيب از نظر سط به

هاي بنه، بيشترين هكتار جنگل 205153مجموع مساحت 
هكتار  164000بنه با مساحت  -سطح به تيپ بلوط

از  .)Tahmasebi & Fattahi, 2003( شتاختصاص دا

 - داليل مشترك براي بيشتر بودن سطح تيپ بلوط ترين مهم

و ايالم، استقرار  هاي چهارمحال و بختياريدر استان بنه
 800درصد و ارتفاع  60تا  10هاي بيشتر اين تيپ در شيب

 در آمده دست به. نتايج استمتر از سطح دريا  1700تا 
 نيز نشان داد كه فارساستان بنه در  يپژوهشجنگل 

 فراوانيمربوط به بادام وحشي و كمترين  فراوانيبيشترين 
   .)Bordbar et al., 2003( بودمربوط به كلخونگ 

ها زادههايي از درختان بنه در اطراف امامپايه حضور تك
يد افراد سالمند ساكن در مناطق يها و همچنين تأ و قبرستان

ها در گذشته است گسترده اين جنگل سطحجنگلي، بيانگر 
 ،انددليل اعتقادات مذهبي روستانشينان حفظ شده به فقطكه 

اطق با استفاده از بنابراين امكان احيا و توسعه اين من
آهنگ همچون بادام كه با بنه تشكيل تيپ نيز  هاي پيش گونه
واسطه  سازي مناسب و بهالبته با فرهنگ .وجود دارد ،دهدمي

رعايت نكات فني و  همراه بااستفاده از اعتقادات مذهبي 
تخصصي، امكان احيا و توسعه پايدار در اين مناطق بيش از 

  شود. پيش فراهم مي

هاي مختلف پوشش در ميان تيپ بيشترين درصد تاج
مربوط  آنو كمترين  بنه -متعلق به تيپ جنگلي بلوط پسته

پوشش در تيپ  بودن درصد تاج زياد. بود بنه - به تيپ بادام
ها به ماهيت و نوع تاج به نسبت ساير تيپ بنه -بلوط
از در اين تيپ  بنه .دهنده آنها بستگي دارد تان تشكيلدرخ
 حتي و بودگسترده  يداراي تاج شرايط مناسب خاك، نظر
نسبت ساير درختان  ،صورت كاهش تعداد پايه در هكتار در

در  ،در مقابل .بودري برخوردار يشتپوشش ب از مجموع تاج
در ارتفاعات فوقاني  طور غالب بهكه  بنه -تيپ بادام

محدوديت رويش در اين  ، از نظرشدها تشكيل مي جنگل
از تاج كوچكي برخوردار بوده و  بنهمناطق، درختان 

 ،در نتيجه كوچكي بودند.راي تاج اهاي بادام نيز ددرختچه
 ،پژوهش. در اين كم بودپوشش ايجاد شده در اين تيپ  تاج

ارس به  - بنهمتعلق به تيپ  پستهپوشش  بيشترين درصد تاج
درصد  9/1 مقدار آن بهدرصد و كمترين  2/30 مقدار

پوشش  بودن درصد تاج زياد. بود بنه - تيپ بادام مربوط به
اين در  بنهبيشتر درختان  تراكم دليل بهارس  - بنهدر تيپ  بنه
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اشاره  پيشترطور كه همان. بودها به نسبت ساير تيپ تيپ
و كمتر بودن  ها بيشتر درختچه تراكم بنه - در تيپ بادام، شد

پوشش در اين تيپ  تا درصد تاجبود موجب شده  تراكم بنه
 ها كمتر شود. در بررسي قطر درختان نيزبه نسبت ساير تيپ

متر سانتي 18با قطر  بنهقطرترين درختان  كم مشخص شد كه
و قطورترين  حضور داشتند بنه - در تيپ جنگلي بادام

 ،هاي جنگليدر ساير تيپ بود. بنه - در تيپ افرا بنهدرختان 
هر  بود.متري قرار گرفته  سانتي 20قطري  بقهطدر  بيشتر بنه

بيانگر جوان بودن  پژوهشاين  ازآمده  دست به نتايجچند 
با توجه  اما چهارمحال و بختياري بود، استان بنههاي جنگل

كمبود اعتبار و در نتيجه،  هاي استان ووسعت زياد جنگل به
اين توان در گيري شده، نمياندازه قطعات نمونهتعداد كم 
  گيري نهايي كرد.مورد نتيجه

از حداقل  بنهكه ارتفاع  دادارتفاع نشان مشخصه بررسي 
 - بنه  متر در تيپ 8/6تا حداكثر  بنه -متر در تيپ بادام 4

 8/4تا  8/2 بود. خنجوك نيز داراي ارتفاعي بين رمتغي بلوط 
شرايط رويشگاه است. در متأثر از . ارتفاع درختان بود متر

تنك بودن از ارتفاع كمي دليل  درختان به زاگرسهاي جنگل
كه بلوط كه عنصر اصلي  طوري به ،برخوردار هستند

متر  14حداكثر به ارتفاع  ،ها استدهنده اين جنگل تشكيل
نيز به دليل شرايط  بنه .)Jahanbazi et al., 2013( رسد مي

كه دامنه  طوري به ،رويشگاه از اين امر مستثني نيست
تا  4در شرايط رويشگاهي سخت از حداقل  ارتفاعي آن

  .بودمتر در شرايط مناسب متغير  7حداكثر 

دست اي كه در اين پژوهش بهبا استفاده از اطالعات پايه
هاي مرتبط با احياء و توسعه را براي توان برنامهآمد مي

اقتصادي كردن  ،مناطق جنگلي مشابه درنظر گرفت. همچنين
كشي گامي مهم در ر صنايع روغنبا تكيه ب بنههاي جنگل

ها و رسيدن به توسعه پايدار حفاظت از اين جنگل راستاي
  است.  
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Abstract 

Mount Atlas mastic (Pistacia atlantica Desf.) is one of the most important species in the 

Zagros forests. This research was conducted in order to investigate the quantitative and 

qualitative characteristics of pistachio forests in Chaharmahal and Bakhtiari province. 

At first, all of the forest regions were investigated and typology map of forests was 

made on 1:50000 map. Then the digital map of forest types was made. Sampling grid 

was established on the map, so that at least 30 plots were selected on the biggest type of 

pistachio. Using the same method, number of sample plots was calculated for other 

forest types. A total of 39 circle plots, each 1000 m
2
, were selected. The results 

indicated that Pistachio was present in 6 forests types. Quercus-Pistacia covering 84801 

ha area was the largest type, while Acer- Pistacia was the smallest type that covered 537 

ha. Pistachio type with 90 trees per hectare was the most dense forest type, while 

Amygdalus-Pistacia type with 20 trees per ha was the less dense type. The thickest and 

tiniest pistachio trees were recorded in the Acer-Pistacia and Amygdalus-Pistacia types, 

respectively. Considering the presence of pistachio in the vast and widest forest type of 

Quercus-Pistacia, we can plant this species in pure and dominant oak stands of the 

province. 

 

Keywords: Density, forest type, Pistacia atlantica, Quercus, Zagros forests. 

  

 


