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درختان بنهطبیعی زادآوري سقز بر بردارياثر تناوب بهره
هاي بنه استان کردستان، سنندج)(مطالعه موردي: جنگل

3رضا اخوانو 2طاهر کرمی، 1علی مهدوي

a_amoli646@yahoo.co)ول:و(نویسنده مسدانشگاه ایالم،دانشیار-1
آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه ایالمدانش-2

ها، مراتع و آبخیزداري کشورموسسه تحقیقات جنگل،ردانشیا-3
4/7/96تاریخ پذیرش: 4/11/95تاریخ دریافت:

چکیده
برداري سقز بر روي زادآوري طبیعی درختان بنه، سه منطقه جنگلی مختلف در تناوب بهرهاثرگذاريمیزانمنظور ارزیابیبه

(تناوب منظم، تناوب نامنظم و بدون تناوب) بود، سقزبرداريبهرهتناوبدورهاجرايآنهاتمایزوجهتنهاکهاستان کردستان
کسان در هر سه ایستگاه ها را با شرایط یهاي واحد از سه ایستگاه مطالعاتی، یکی از یگانبعد از تهیه نقشه یگان.انتخاب شدند

انتخاب شدند. متغیرهاي به صورت تصادفیمترسانتی25درخت بنه قطورتر از لهاص100تعداد در هر ایستگاه برگزیده و
نشان داد که میزان زادآوري در گیري شدند. نتایج اندازهدرختان بنهزیرتاج خارج و قطربرابرسینه درختان بنه و تعداد نهال 

داري با ایستگاه بدون تناوب دارد ختالف معنی% ا1برداري از شیره درختان سقز در سطح هاي داراي تناوب در بهرهایستگاه
که میزان زادآوري در ایستگاه داراي تناوب منظم بیشتر از ایستگاه تناوب نامنظم و همچنین در ایستگاه تناوب نامنظم طوريبه

درختان در هر دو ایستگاه باشد که میانگین قطر برابر سینه باشد. نتایج همچنین حاکی از این میبیشتر از ایستگاه بدون تناوب می
% وجود دارد و 1داري در سطح با تناوب منظم و تناوب نامنظم بیشتر از ایستگاه بدون تناوب است و از لحاظ آماري اختالف معنی

ج نتایدار وجود دارد. % اختالف معنی5قطر برابر سینه درختان ایستگاه تناوب منظم بیشتر از ایستگاه تناوب نامنظم، و در سطح 
ي این گونه است.ربر درختان بنه و زادآومستمر و بدون وقفهنهایی این پژوهش بیانگر تاثیر منفی سقزگیري

, استان کردستانکلیدي: درختان بنه، سقز، زادآوري طبیعیهايهواژ

مقدمه 
وضعیت کلی ، 1341در سال هابعد از ملی شدن جنگل

که طوريبهشدراتی برداري از سقز نیز دچار تغییبهره
گیردبرداري توسط دولت و طبق مقررات دولتی انجام میبهره

فرسایشواستحصال صمغوبرداريبهرهشدتبه دلیل. )9(
دچاررویشیزایشی وتواننظرازدرختاناینبستر،خاك

بدونوهایشان پوكمیوهبیشترکهطوريبهاند،شدهمشکل
قطعدام،چرايدلیلبهطور و همین)13،8(است جنین

شدنکوبیدهدرختان،پوششتاجاز حدبیشباز شدندرختان،
کاشتکههاستهوا سالفیزیکیخشکیوها،جنگلعرصۀ

باخیزبنههايبیشتر استانو دربودهناموفقبذرمستقیم
مطالعات متعددي .)8(استشدهمواجهپیدرپیهايشکست

نه بنه در چند دهۀ اخیر در بسیاري از دهد که گوهم نشان می
و این امر )13(حیات مناسب بودهنقاط ایران فاقد تجدید

سوزي بر دالیلی که در باال ذکر شد در اثر وقوع آتشافزون
ها، عدم وجود درختان مادري مناسب بذرده، تاج در عرصه
اي به و بوتههاي درختچهگونهنبود مناسب و ناپوشش 

). 2عنوان گیاه پرستار بوده است (بهادام کوهیخصوص گونه ب
درخت بنه به دلیل اقتصادي بودن صمغ و بذر تولیدي آن و 

زیاد آن، از گذشته تا کنون همواره از شناختیبومنیز ارزش 
هاي مختلف مورد توجه محققان ایرانی بوده است از جنبه
رسی برتوان به موارد زیر اشاره کرد.ها میاین پژوهشجمله

ها در زمینه تولید بذر بنه و اثر اقتصادي آن بر توان جنگل
هاي مختلف احیاء و بررسی روش،)6(نشینانزندگی جنگل

تاثیر نور ،)11(هاي زاگرس شمالی زادآوري جنسی در جنگل

رابطه پوشش ، )7(در خرم آبادهاي بذري بنهمانی نهالبر زنده
ري طبیعی این گونه با هاي بنه با زادآوزیرآشکوب در جنگل

جنگل تحقیقاتی استفاده از قرق و مقایسه با قطعات شاهد در
تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر ، )12(بنه فیروزآباد فارس

هاي ایرانی و تورانیمشخصات کمی بذر درختان بنه در جنگل
هاي بنه در منطقه قالجه ، بررسی میزان پایداري جنگل)5(

خصوصیات کمی، کیفی و زادآوري و)13(استان کرمانشاه
گونه بنه در شرایط مختلف فیزیوگرافی و نقش عوامل 
تاثیرگذار در نحوه استقرار زادآوري آن را در دامنه جنوبی البرز

طرح .انجام گرفت) 2(و همکارانباقريکه توسط 
دهه بیش از دو برداري شیره سقز از درختان بنه در طول بهره

اجتماعی بر دالیل متعدد از جمله دستان بناکراستان اخیر در 
(عدم پذیرش جوامع محلی)، اقتصادي (وابستگی درآمدي 

نتواسته ریزي و نظارتی) جوامع محلی ) و اداري (ضعف برنامه
هاي مورد نظر طرح را در کلیه مناطق به اجرا است برنامه

درآورد. هیچ ارزیابی هم از پیامدهاي متاثر از اجراي طرح در 
برداري کماکان مناطق در مقایسه با مناطقی که بهرهرخی ازب

شود صورت نگرفته است بدون رعایت اصول فنی انجام می
تناوب اثرگذاريمیزانارزیابیتحقیقاز ایناصلیهدف). 1(

فنی و معیارهايعنوان یکی از ضوابطهبرداري ببهره
یعی برداري شیره سقز بر روي زادآوري طبهاي بهرهطرح

سقزگیري به شیوه است کهمناطقیبادرختان بنه در مقایسه
نشدهبرداري در آنها رعایتدوره تناوب بهرهو بودهسنتی
هاي شش سامانه براي رسیدن به اهداف مطالعه طرح. است

عرفی، برقرو، لنگریز، نگل، بوریدر، سفیدبن و دانیکش با توجه

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي ایرانشناسی جنگلبوم
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19. ........................................................................................................................1395بستان هفتم/ بهار و تا/ شماره چهارمسال/هاي ایرانشناسی جنگلبوم

ي، جغرافیایی و هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادبه شباهت
فیزیوگرافی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. براي اطمینان 

عنوان یک هها هر دو طرح را باز باال بودن این شباهت
ایستگاه تعریف که تنها وجه تمایز سه ایستگاه مورد نظر، 

هاي مورد هاي برداشت در عرصهفاکتور تناوب سال
راین منطقه مورد مطالعه بناب،برداري در نظر گرفته شدبهره

شامل سه ایستگاه، هرکدام در برگیرنده دو سامان عرفی با 
باشند. دوره تناوب مشابه می

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه

65منطقه مورد مطالعه در استان کردستان، در فاصله 
متري غرب شهرستان سنندج حد فاصل عرض جغرافیایی کیلو
14دقیه و20درجه و35ثانیه تا 42قه و دقی9درجه و 35

46ثانیه  تا 0دقیقه و27درجه و46ثانیه و طول جغرافیایی 
ثانیه و درحوزة سیروان (یکی از پنج 42دقیقه و34درجه و

کل). مساحت1حوضۀ آبخیز استان) واقع شده است (شکل 
بارشمیانگینهکتار است،2/11636مطالعهموردمنطقه
در موجودسنجیبارانایستگاهاطالعاتاساسبرساالنه

متر،میلی5/527مطالعاتیدر محدودهواقعنگلروستاي
درجه8/19و 9/6به ترتیبدمابیشینهو کمینهمتوسط
موردمنطقهغالبجنگلی). پوشش4باشد (میگرادسانتی

باشد که بنهمی(Quercus brantii)ایرانیمطالعه، بلوط
(Pistacia atlantica subsp.kurdica)همراهگونۀاولین

بنه را -بلوطتیپبلوطباگاهی اوقاتکهاستاصلی آن
زالزالک، آلبالويماننددیگرهمراههايگونه.دهندمیتشکیل

پوششکمبه میزانکیکموحشی، بادام ووحشی، گالبی
.کنندمیهمراهیرامطالعهموردمنطقهگیاهی

سنندج، شهرستان کردستانمنطقه مورد مطالعه در استان-1شکل 
Figure 1. Case study in Kordistan province, County of Senandaj

هاي همگن در محدوده مورد تعیین و انتخاب یگان
مطالعه

اساسبرهمگن هايبرقراري شرایط همسان یگانبراي 
ایرانیبنديطبقهازالگوبرداريباتمیسیستحلیلوتجزیه

ArcGIS10افزارنرمتوپوگرافی درشرایطبهتوجهباو) 10(
تکرار)شده (بدونحاصلیگان41پایان از در. تهیه شد

سامان روستائی با شرایط 6مشترك در هر مناسبترین یگان
این د. شزیر براي کار آماربرداري انتخاب و نقشه آن تهیه 

در کلیۀواحد(یگان)اینوجود- 1الزامی شامل شرایط
درتحقیقهدفبنهدرختانوجود- 2روستایی هايسامان

اصله50تعدادشمارشبرايکافیوسعت- 3واحداین
نسبیهمسانی-4و بیشتر مترسانتی25قطربابنهدرختان
انتخابی. واحدتا)روستاها(جمعیتیمرکزفاصله

آماربرداري
سامان در هر استفاده از روش آماربرداري تصادفی اب

100در مجموع در هر ایستگاه و اصله 50تعداد روستایی
متر در واحد همگن سانتی25اصله درخت بنه قطورتر از 

انتخاب شدند. با توجه به متغیر بودن اندازه گستردگی تاج 
ن درختان و به تبع متغیر بودن مساحت قطعات نمونه و همچنی

احتمال بذرافشانی ي بودن غالب تاج پوشش درختان بنه و کرو

اي شکل و سهولت در پیاده کردن قطعات، در محوطه دایره
اي شکل با مساحت متغیر و متناسب شکل قطعات نمونه دایره

گیري قطرهاي با قطر متوسط تاج درختان تعیین و با اندازه
شعاع در بزرگ و کوچک تاج درختان، محاسبه قطر متوسط و

طریق فرمول تصحیح سطح افقی با اعمال ضریب شیب از
منظور انجام شد. بهمحاسبه شیب، سطح هر قطعه نمونه 

خارج از تعیین حدود احتمالی بذرافشانی درختان مادري در
شعاع تاج پوشش یک متر نیز به شعاع قطعات نمونه 

قطعه هر درها)، اضافه گردید. هاي شمارش نهال(محوطه
براي ها برابرسینه، قطر تاج و تعداد نهالقطرونه متغیرهاي نم

.گیري قرار گرفتهردرخت مادري بنه مورد اندازه
هاتجزیه و تحلیل داده

نرمال بودن براي بررسی اسمیرنوف –کولموگروف آزمون
تجزیه ها، لون جهت همگنی واریانسآزمونها،دادهتوزیع 

ون ولچ و برون فرسایت براي آزمآزمون وواریانس یک طرفه
در هاي متغیرهاي مورد بررسی دار بودن اختالف میانگینمعنی

اختالف براي مقایسه Tamhanesسه ایستگاه، آزمون 
کلیه استفاده شد. ها در ایستگاههاي تعداد زادآوريمیانگین

23نسخه SPSSافزار هاي آماري در نرمتجزیه و تحلیل
انجام شد.
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20......... .....................................................هاي بنه استان کردستان، سنندج)(مطالعه موردي: جنگلسقز بر زادآوري طبیعی درختان بنهبردارياثر تناوب بهره

بحثو نتایج
هاي واحد شکل زمیننقشه یگان

41دارايمنطقه مورد مطالعهزمینشکلیگاننقشه
درکهطورهمان. باشدمیزمینشکلتکراربدونیگان
افقیروبطعمودي،روابطبرافزونشد،ذکرقبلیهايبخش

ایجادمنظوربه، )10()مجاورهايیگانساماندهی(نیز
ترتیببدینوگرفتقرارمدنظرریزيهبرنامهمگنهايیگان
ترین مناسب2شکل . شدندادغامهمدرمجاورهايیگان
که دهد سامان روستائی را نشان می6مشترك در هر یگان

.شدبراي کار آماربرداري انتخاب 

ه ایستگاه از س141گیري شده در یگان موقعیت جغرافیائی درختان بنه اندازه-2شکل 
Figure 2. Geographical location of Pistachio trees measured in 141 units from three stations

هانتایج تجزیه و تحلیل داده
میانگین قطر برابر 1هاي مندرج در جدول مطابق داده

سینه، میانگین ارتفاع درختان، میانگین قطر تاج پوشش، 
ل و میانگین تعداد خوشه همگی در ایستگاه میانگین تعداد نها

با تناوب منظم بیشتر از دو ایستگاه دیگر و در ایستگاه با 
.بودتناوب نامنظم بیشتر از ایستگاه بدون تناوب

آمار توصیفی متغیرهاي مورد بررسی در سه ایستگاه- 1جدول 
Table 1. Descriptive statistic of studied variables in three stations

حداکثرحداقلانحراف معیارمیانگینمتغیر مورد بررسینام ایستگاه

ایستگاه با تناوب منظم
9/446/1825123متر)قطربرابر سینه (سانتی

66/15/34/12قطر تاج (متر)
2208تعداد نهال زادآوري (زیر تاج)

ایستگاه با تناوب نامنظم
5/392/1525121تر)مقطربرابر سینه (سانتی

8/53/14/21/10قطر تاج (متر)
4/17/2015تعداد نهال زادآوري (زیر تاج)

ایستگاه بدون تناوب
6/3192575متر)قطربرابر سینه (سانتی

6/55/11/34/10قطر تاج (متر)
62/0105تعداد نهال زادآوري (زیر تاج)

دآوري شده (زیر تاج پوشش و هاي زاتعداد کل نهال
خارج از تاج پوشش درختان درختان)

هاي شمارش شده نشان داد آزمون نرمال بودن تعداد نهال
هاي این هاي مورد نظر نرمال نیستند بنابراین دادهکه داده

منظور افزار نرمال شدند. نتیجه آزمون لون بهمتغیر نیز در نرم
ها در سه ایستگاه مورد نهالبررسی همگنی واریانس تعداد 

%  1در سطح بدست آمد که963/7مطالعه مقدار آماره لون 

هاي دهد واریانس تعداد نهالنشان میودار شدهمعنی
هاي مورد مطالعه با یکدیگر همگن شمارش شده در ایستگاه

را انجام داد. اما Fتوان آزمون نیست. بنابراین در اصل نمی
ي مورد مطالعه، هاایستگاهتغیر نیز در براي مقایسه این م

آزمون ولچ و برون فرسایت انجام شد که نتایج حاصله در 
آمده است.2جدول 
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21. ........................................................................................................................1395هفتم/ بهار و تابستان / شماره چهارمسال/هاي ایرانشناسی جنگلبوم

ها در سه ایستگاهآزمون ولچ و برون فرسایت براي مقایسه تعداد کل نهال- 2جدول 
Table 2. Welch and Brown-Forsythe test for comparing total seedlings in three stations

داريمعنیدرجه آزادي دودرجه آزادي یکمقدار آمارهآزمون مقایسه قطر برابر سینه
000/0**255/102041/76ولچ

002/0*514/62962/92برون فرسایت
%1دار در سطح : معنی**%                 5دار در سطح : معنی*

باشد که با از آزمون برون فرسایت میتر آزمون ولچ قوي
255/10مقدار آماره آن 2هاي مندرج در جدول توجه به داده

توان از دار شده است. بنابراین می%  معنی1بوده که در سطح 

که در Fهاي حاصل از آزمون استفاده کرد. دادهFآزمون 
.کننده آزمون ولچ استارائه شده نیز تایید3جدول 

هاي شمارش شده در سه ایستگاه نتیجه آزمون تجزیه واریانس یک طرفه براي مقایسه میانگین تعداد کل نهال- 3جدول 
Table 3. The results of one-way ANOVA for comparing total seedlings in three stations

داريمعنیFآماره میانگین مربعاتدرجه آزاديمجموع مربعاتمجموع مربعات
088/12544/0بین گروهی

575/6*002/0 59/10128083/0درون گروهی
--- 678/11130کل

%  5: معنی دار در سطح *

باشد که در سطح می575/6برابر Fمقدار 3طبق جدول 
توان قضاوت نمود که دار شده است. بنابراین می% معنی1

رش شده در سه ایستگاه مورد مطالعه، هاي شماتعداد نهال
ها از لحاظ آماري ها با سایر ایستگاهحداقل در یکی از ایستگاه

منظور اینکه مشخص شود این داري دارد. بهاختالف معنی
استفاده تامهانزباشد از آزمون ها میتفاوت بین کدام ایستگاه

ارائه شده است.4هاي حاصله در جدول شد که یافته

هاي شمارش شده در سه ایستگاه مقایسه اختالف میانگین تعداد کل نهال- 4ول جد
Table 4. Comparing of the mean difference of the total seedlings in three stations

داريمعنیاختالف میانگیني مورد مقایسههاایستگاهایستگاه

000/0**22301/0بدون تناوبتناوب منظم
05413/0ns817/0وب نامنظمتنا

000/0**-22301/0تناوب منظمبدون تناوب
ns05/0-16889/0تناوب نامنظم

ns817/0-05413/0تناوب منظمتناوب نامنظم
16889/0ns05/0بدون تناوب

ارد: غیر معنیns%1دار در سطح معنی**: %                 5دار در سطح : معنی*

هاي شمارش شده بین میانگین تعداد نهال4طبق جدول 
% 1در ایستگاه تناوب منظم با ایستگاه بدون تناوب، در سطح

هاي دار وجود دارد. بین ایستگاهاز لحاظ آماري اختالف معنی
تناوب منظم با تناوب نامنظم و نیز تناوب نامنظم با بدون 

ارش شده اختالف هاي شمتناوب از لحاظ تعداد نهال
هاي دامنه سنی نهالداري از لحاظ آماري وجود ندارد.معنی

ارائه 5شمارش شده در سه ایستگاه مورد مطالعه در جدول 
شده است.

هاي شمارش شده درسه ایستگاه دامنه سنی نهال- 5جدول 
Table 5. Age range of seedlings in three stations

دامنه سنی نهال
ایستگاه

مجموعساله15بیشترازساله14-10ساله9-5ساله1-4
خارج تاجزیرتاجخارج تاجزیرتاجخارج تاجزیرتاجخارج تاجزیرتاج

186--6-103351725ایستگاه باتناوب منظم
136--6712361731ایستگاه باتناوب نامنظم

62--219161033ایستگاه بدون تناوب
384--191566952610مجموع
9640درصد 

96مشخص است 5که از جدول شماره طوريهمان
ها در دامنه سنی یک تا نه سال قرار دارند. در درصد از نهال

5- 9سال و 1- 4ها در دو دامنه سنیادامه میانگین تعداد نهال
شش درختان و خارج از تاج پوشش در هر دو طبقه زیر تاج پو

گیرند.درختان به تفکیک  مورد بررسی قرار می
سال زیر تاج پوشش 1- 4هاي دامنه سنی تعداد نهال

درختان

هاي شمارش شده در دامنه آزمون نرمال بودن تعداد نهال
هاي مورد زیر تاج پوشش درختان نشان داد که داده1- 4سنی 

هاي این متغیر نیز با استفاده از براین دادهنظر نرمال نیستند. بنا
منظور بررسی آزمون مربوطه نرمال شدند. نتیجه آزمون لون به

،ها در سه ایستگاه مورد مطالعههمگنی واریانس تعداد نهال
%  1که در سطح را نشان داد782/45مقدار آماره لون 

هاي دهد واریانس تعداد نهالنشان میدار شده ومعنی
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هاي مورد مطالعه با یکدیگر همگن ارش شده در ایستگاهشم
. اما استفاده کردFتوان آزمون نیست. بنابراین در اصل نمی

ي مورد مطالعه، هاایستگاهبراي مقایسه این متغیر نیز در 

آزمون ولچ و برون فرسایت انجام شد که نتایج حاصله در 
آمده است.6جدول

سال) در سه ایستگاه1-4ها زیر تاج درختان (رسایت براي مقایسه تعداد نهالآزمون ولچ و برون ف- 6جدول 
Table 6. Welch and Brown-Forsythe test for comparing the number of seedlings under tree canopy (1-4 years) in

three stations
داريمعنیدرجه آزادي دوجه آزادي یکدرمقدار آمارهآزمون مقایسه قطر برابر سینه

000/0**029/162365/186ولچ
000/0**187/152966/254برون فرسایت

%1: معنی دار در سطح **%                 5: معنی دار در سطح *

باشد که با تر از آزمون برون فرسایت میآزمون ولچ قوي
029/16مقدار آماره آن 6هاي مندرج در جدولتوجه به داده

توان از دار شده است. بنابراین می%  معنی1بوده که در سطح 

که در Fهاي حاصل از آزمون استفاده کرد. دادهFآزمون 
کننده آزمون ولچ است.ارائه شده نیز تایید7جدول 

سال) در سه ایستگاه 1-4تاج درختان (ها زیرنتیجه آزمون تجزیه واریانس یک طرفه براي مقایسه تعداد نهال- 7جدول 
Table 7. The results of one-way ANOVA for comparing the number of seedlings under tree canopy (1-4 years) in

three stations
داريمعنیFآماره میانگین مربعاتدرجه آزاديمجموع مربعاتمجموع مربعات

498/112749/5یبین گروه
187/15**000/0 424/112297379/0درون گروهی

--- 922/123299کل
%1: معنی دار در سطح **

باشد که در می187/15برابر Fمقدار 7طبق جدول 
توان قضاوت نمود دار شده است. بنابراین می% معنی1سطح 

سال) 1- 4ختان (هاي شمارش شده زیر تاج درکه تعداد نهال
ها با در سه ایستگاه مورد مطالعه، حداقل در یکی از ایستگاه

داري دارد. به ها از لحاظ آماري اختالف معنیسایر ایستگاه
ها منظور اینکه مشخص شود این تفاوت بین کدام ایستگاه

هاي استفاده شده که یافتهTamhane,sباشد از آزمون می
ارائه شد.8حاصله در جدول 

سال) در سه ایستگاه 1-4هاي شمارش شده زیر تاج درختان (هاي تعداد نهالمقایسه اختالف میانگین- 8جدول 
Table 8. Comparing of the means difference of the number of seedlings under tree canopy (1-4 years) in three stations

داريمعنیف میانگیناختالي مورد مقایسههاایستگاهایستگاه
000/0**476/0بدون تناوبتناوب منظم

013/0*282/0تناوب نامنظم
000/0**-476/0تناوب منظمبدون تناوب

035/0*-194/0تناوب نامنظم
013/0*-282/0تناوب منظمتناوب نامنظم

035/0*194/0بدون تناوب
دار: غیر معنیns%1: معنی دار در سطح **%            5: معنی دار در سطح *

هاي شمارش شده بین میانگین تعداد نهال8طبق جدول 
سال) در ایستگاه تناوب منظم با ایستگاه 1- 4زیر تاج درختان (

دار % از لحاظ آماري اختالف معنی1بدون تناوب، در سطح
هاي تناوب منظم با تناوب نامنظم و وجود دارد. بین ایستگاه

% از لحاظ آماري 5نیز تناوب نامنظم با بدون تناوب در سطح 
دار وجود دارد. اختالف معنی

سال زیر تاج پوشش 5- 9هاي  دامنه سنی نهالدتعدا
درختان

هاي شمارش شده  در دامنه آزمون نرمال بودن تعداد نهال
هاي مورد نشان داد که دادهزیر تاج پوشش درختان 5- 9سنی 

هاي این متغیر نیز در نرمال نظر نرمال نیستند. بنابراین داده
شدند. نتیجه آزمون لون به منظور بررسی همگنی واریانس 

مقدار آماره لون ،ها در سه ایستگاه مورد مطالعهتعداد نهال
واریانس تعداد یعنیدار نشده معنیکه دهد نشان میرا914/2
هاي مورد مطالعه با یکدیگر اي شمارش شده ایستگاههنهال

براي مقایسه میانگین F. بنابراین از آزمون هستندهمگن 
هاي شمارش شده در این رده سنی در زیر تاج تعداد نهال

هاي درختان در سه ایستگاه مورد مطالعه استفاده شد که  داده
ارائه شده است.9در جدول Fحاصل از آزمون 

سال) در سه ایستگاه 5-9ها زیر تاج درختان (نتیجه آزمون تجزیه واریانس یک طرفه براي مقایسه تعداد نهال- 9جدول 
Table 9. The results of one-way ANOVA for comparing the number of seedlings under tree canopy (5-9 years) in

three stations
داريمعنیFآماره میانگین مربعاتدرجه آزاديموع مربعاتمجمجموع مربعات

050/02025/0بین گروهی
315/1ns280/0 719/034019/0درون گروهی

--- 769/080کل
nsدار: غیر معنی
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باشد که نشان می315/1برابر Fمقدار 9طبق جدول 
ر این رده هاي شمارش شده ددهد میانگین تعداد نهالمی

هاي مورد مطالعه با سنی در زیر تاج درختان در ایستگاه
داري ندارند.  یکدیگر، از لحاظ آماري اختالف معنی

سال خارج تاج 5- 9و 1- 4هاي دامنه سنی تعداد نهال
پوشش درختان

هاي شمارش شده در دامنه آزمون نرمال بودن تعداد نهال
پوشش درختان نشان داد خارج از تاجسال 5-9و 1-4سنی 

هاي این هاي مورد نظر نرمال نیستند بنابراین دادهکه داده

نرمال شدند. نتیجه آزمون لون به منظور متغیر نیز با لگاریتم 
ها در سه ایستگاه مورد بررسی همگنی واریانس تعداد نهال

که نشان بدست آمد 275/0و 242/3مقدار آماره لون ،مطالعه
هاي شمارش دار نشده و واریانس تعداد نهالدهد معنیمی

هاي مورد مطالعه با یکدیگر همگن است. شده ایستگاه
هاي براي مقایسه میانگین تعداد نهالFبنابراین از آزمون 

سنی در خارج از تاج درختان در هايشمارش شده در این رده
هاي حاصل از سه ایستگاه مورد مطالعه استفاده شد که  داده

ارائه شده است.10در جدول Fن آزمو
سال) در سه ایستگاه 5-9و 1-4ها خارج از تاج درختان (نتیجه آزمون تجزیه واریانس یک طرفه براي مقایسه تعداد نهال-10جدول 

Table 10. The results of one-way ANOVA for comparing the number of seedlings under and out of tree canopy
(1-4 and 5-9 years) in three stations

داريمعنیFآماره میانگین مربعاتدرجه آزاديمجموع مربعاتمجموع مربعات
546/02023/0بین گروهی

178/1ns319/0 716/037019/0درون گروهی1-4دامنه سنی 
--- 761/039کل

006/02003/0091/0ns913/0بین گروهی
111/132035/0درون گروهی5-9دامنه سنی 

--- 117/134کل
nsدار: غیر معنی

به ترتیب 913/0و 178/1برابر Fمقدار 10طبق جدول 
باشد که میسال 5تا 4سال و 4تا 1هاي سنی براي رده
ن هاي شمارش شده در ایدهد میانگین تعداد نهالنشان می

هاي مورد سنی در خارج از تاج درختان در ایستگاههايرده
داري ندارند.  مطالعه با یکدیگر، از لحاظ آماري اختالف معنی

بر روي) گیريسقز(برداريبهرهتناوبتأثیرحاضرمطالعهدر 
با علم به اینکه ؛گرفتقراربررسیموردزادآورينمایه

رختان بنه متأثر از جمله دهاي زاگرس، اززادآوري جنگل
زنی، چراي دام، تراکم دام، توسعه عوامل عمومی (سرشاخه

اراضی زراعتی، سوخت و رشد جمعیت) و عوامل اختصاصی 
مادري، پوکی و هايمتاثر از سقزگیري شامل: تخریب پایه

بذرها، خاك مردگی و پایکوب زدگیبذرها، آفتبودنناسالم
وم سقزگیران هنگام ها در نتیجه تردد مداشدن نونهال

. نتایج بدست آمده گویاي آن است که باشدبرداري میبهره
لنگریزبرقرو،روستايهايدر سامانزادآوريفراوانی

دیگر دو ایستگاهبادر مقایسه)  منظمتناوبباایستگاه(
هاي (تناوب نامنظم و بدون تناوب) بیشتر است. تعداد نهال

ه با تناوب منظم در یک دوره زیرتاج درختان بنه در ایستگا
برداري، ) که در هر مقطع بهره1393تا1370ساله (24زمانی 

اند، با ایستگاه بدون تناوب درختان بنه دو سال استراحت داشته
ه از درختان بنه قف(دانیکش، سفیدبن)، که هرسال و بدون و

برداري در آن انجام شده، بیشتر و از لحاظ سقزگیري و بهره
. بنابراین از آنجا که باشدمیدار معنی01/0در سطح آماري 

هاي مورد مطالعه تعداد تنها عامل متمایز کننده بین ایستگاه
دفعات عملیات سقزگیري در طول دوره مورد نظر بوده است، 

توان نتیجه گرفت که برداشت ممتد و بدون وقفه سقز از می
رختان بنه تواند از عوامل اختصاصی تخریب ددرختان بنه می

درپی، موجب هاي سالیانه و پیباشد. به عبارت دیگر سقزگیري
ها، و همچنین ضعف فیزیولوژیکی درختان مادري، پوکی میوه

گیري باعث مراجعات مداوم سالیانه در جنگل جهت سقز
ها به هنگام کوبیدگی خاك و خاك مردگی و لگدمالی نونهال

ثرگذاري هر یک از شود، هر چند سهم و میزان اسقزگیري می
عوامل اختصاصی تخریب درختان بنه در کاهش تعداد 
زادآوري این گونه موضوعی خاص است که بایستی جداگانه 

دهد نشان میي هممورد مطالعه قرار گیرد. مطالعات متعدد
که گونه بنه در چند دهه اخیر در بسیاري از نقاط ایران فاقد 

وه بر عواملی همچون تجدید حیات مناسب بوده و این امر عال
سوزي در قطع درختان، چراي دام و خشکسالی، وقوع آتش

ها، عدم وجود درختان مادري مناسب بذرده، تاج پوشش عرصه
اي اي و بوتههاي درختچهنامناسب و عدم حضور گونه

بخصوص گونه بادام کوهی به عنوان گیاه پرستار بوده است 
و همکاران چايالحفآورد پژوهش. همچنین دست)16،2،13(
باشد که سرخشکیدگی تاج در درختان نیز بیانگر این می) 4(

تواند در کاهش تعداد بذر و به تبع برداري بیشتر میمورد بهره
یکی )15(و همکارانطغراییآن کاهش زادآوري مؤثر باشد. 

از دالیل کاهش رویشگاه پسته وحشی در ایران را برداشت 
با توجه به حاضر پژوهش در اند.رویه صمغ ذکر کردهبی

اینکه طول زمان انتخاب شده براي ارزیابی میزان اثرگذاري 
سال در نظر 24تناوب سقزگیري بر روي زادآوري درختان بنه 

رفت که در صورت وجود زادآوري گرفته شد؛ انتظار این می
هاي موجود از یک هرساله در زیر تاج پوشش درختان، نهال

هاي برخوردار باشند. اما آنچه که بررسی23ا ت1توزیع سنی 
هاي شمارش شده دهد، از مجموع کل نهالمیدانی نشان می

درصد در دامنه سنی کمتر از 96در سه ایستگاه مورد مطالعه 
سال بودند. مضافاً 14تا 10درصد در دامنه سنی 4سال، 10

ه سسال در هیچ یک از23تا 15اینکه نهالی در دامنه سنی 
96. فراوانی )5(جدول ایستگاه مورد مطالعه مشاهده نشد

سال و کاهش 10درصدي زادآوري در دامنه سنی کمتر از 
سال و عدم وجود نهال در 15تا 10چشمگیر دامنه سنی 

گیري شده نشان از سال در قطعات اندازه23تا 16دامنه سنی 
وجود زادآوري درختان بنه بوده ولی بدلیل شدت عوامل

ها برداري، توزیع سنی نهالتخریب عمومی و شدت بهره
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24......... .....................................................هاي بنه استان کردستان، سنندج)(مطالعه موردي: جنگلبرداري سقز بر زادآوري طبیعی درختان بنهتناوب بهرهاثر 

که زادآوري دهدنشان میمطالعهنتایج غیرنرمال شده است.
در محدوده زیر تاج پوشش درختان در سه ایستگاه مورد 

توان داري دارند. بنابراین میمطالعه با هم اختالف معنی
بردار رهاستنباط نمود که چون در زمان سقزگیري تردد افراد به

باشد و این عامل غیر از کوبیدگی در زیر تاج درختان زیاد می
خاك، باعث لگدمالی، شکستن و از بین رفتن نهال درختان 
بنه خواهد شد و با توجه به نتایج حاصله این عامل در رده 

و بیشتر خود رغا نشان دار سال معنی1-4هاي سنی نهال
ها جهت اي این نهال. در تناوب منظم چون فرصتی بردهدمی

شود رشد و مصون ماندن از این عوامل تخریب حاصل می
د. نباشتر میزیر تاج درختان بیشتر و سالميهاتعداد نهال

هاي موجود در خارج از محدوده زیرتاج مقایسه تعداد نهال
پوشش درختان نیز به خوبی گویاي این واقعیت است؛ که در 

قایسه در سه ایستگاه مورد هیچکدام از دو رده سنی مورد م
داري وجود ندارد و این هم بررسی زادآوري اختالف معنی

ها زیر تاج درختان در نشان از عوامل تخریب و نابودي نهال
.داردایستگاه بدون تناوب در مقایسه با ایستگاه باتناوب منظم 

با توجه به نتایج این تحقیق و همچنین نتایج تجزیه و 
هاي انجام شده در هشت منطقه تهیه یتحلیل و بررس

هاي ایالم، کرمانشاه و برداري سقز در استانهاي بهرهطرح
برداري دهد که تنها عامل بهرهکهگیلویه و بویراحمد نشان می

سقز به روش سنتی دلیل عدم زادآوري بنه در مناطق رویشی 
زادآوري به عوامل دیگري از جمله نیست زیرا کهزاگرس 

از حد دام، زراعت، سوخت، مصارف روستایی، حضور بیش
شرایط نامساعد خاك، درصد رطوبت پایین و عدم وجود 

بستگی داردنیز هاي پرستار (بادام کوهی)و گونهزیراشکوب
سقز به دست آمده از در پایان باید خاطر نشان کرد که .)3،2(

درختان بنه به دلیل نقشی که از دیر باز در گذران زندگی و 
نشینان ناحیه زاگرس داشته از اهمیت مین معیشت جنگلتأ

اي برخوردار است؛ بنابراین با اتکاي اجتماعی ویژه–اقتصادي 
برداري با بر آن و با اعمال مدیریت و نظارت صحیح و بهره

هاي تناوبی اصولی و فنی جهت برداشت و رعایت دوره
ختان توان ضعف کمبود زادآوري این دراستراحت درختان، می

را با کاشت و نگهداشت نهال به جاي اخذ بهره مالکانه و یا 
برداري سقز برداري و یا با کاهش بهرههاي بهرهعوارض طرح

هایی زمینه حفاظت و احیا درختان بنه را در چنین جنگل
. )14(فراهم کرد
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Abstract
In order to evaluate the impacts of oleo-gum resin extraction periodicity on natural

regeneration of wild pistachio (Pistacia atlantica subsp. kurdica), three different forest areas in
Kurdistan province, west of Iran, were selected based on difference extraction periodicities
(regular periodicity, irregular periodicity and without periodicity). Then homogenous unit maps
in GIS produced, and one unit with identical characteristic from any three different areas were
selected. Sampling in the selected units was implemented on100 pistachio tress with diameter at
breast height (DBH) more than 25 cm. On each tree, DBH, number of regeneration below and
outside of its crown were recorded. Results showed that the amount of regeneration among the
three forest areas was significantly different (p<0.05), while this amount in areas with regular
utilization periodicity was more, followed by irregular and without periodicity. Furthermore, the
trees DBH in periodicity areas (both regular and irregular) was more compare to the area
without periodicity (p<0.01), while the DBH in area with regular utilization periodicity was
more than irregular periodicity (p<0.05). Finally, our findings suggested that galipot utilization
without periodicity had a negative impact on Pistachio trees and their regeneration.

Keywords: Kurdistan, Natural regeneration, Oleo Gum resin, Pistachio tree
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