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  چکیده
ها در برآورد وضعیت فعلی ریزی اصولی است زیرا این ویژگیهای جنگلی الزمه مدیریت و برنامهمناسب و دقیق از وضعیت تودهی و کیفی مطالعات کمّ
های طبیعی این گونه در بنابراین پژوهش در توده ،های در معرض انقراض استپسته وحشی در فهرست گونهریزی آینده نقش اساسی دارند. و برنامه

( در .Pistacia atlantica Desf)پسته وحشی گونه های طبیعی در تودهمنظور بررسی وضعیت رویشی بهشور ضروری است. مناطق مختلف ک

عرض  38° 31ʹ 25ʺاز این گونه در منطقه شاهمرادلو واقع در مختصات جغرافیایی خالص ای منطقه ارسباران واقع در استان آذربایجان شرقی، توده
 ،متر 50روش خطی به طول متر باالتر از سطح دریا انتخاب شد. درختان نمونه به 1800تا  1000 یارتفاعبا دامنه طول شرقی  47° 25ʹ 58ʺشمالی تا 
در این منطقه دارای میانگین قطر پسته وحشی نشان داد که درختان  توده یکمّی و کیفی قرار گرفتند. نتایج بررسی های کمّگیری مشخصهمورد اندازه
 درختان به طور متوسط سطح تاج پوشش ،در هکتار سانتیمتر مربع 33/4730متر بودند. سطح مقطع درختان  71/2سانتیمتر و ارتفاع  23/7 برابر سینه

 53/8 ±40/0 به مقداربرابر سینه  بر حسب قطرتنه  به مربوط بیوماس مقدار پایه در هکتار بود. بیشترین 110تراکم توده  ودر هکتار مترمربع  76/4
درصد  9/64درصد درختان دارای تاج نامتقارن و  4/62نشان داد که از نظر وضعیت تاج،  نیز توده کیفی بررسی از حاصل یلوگرم محاسبه شد. نتایجک

قرار  درصد مورد حمله آفات و بیماری 7/87ها و انشعابات تنه، درصد مورد قطع سرشاخه 90درختان دارای تاج سر شکسته بودند. از نظر وضعیت تنه 
زاد بودند. درصد درختان توده شاخه 8/92از حالت قائم انحراف داشتند و بر روی تنه هیچ درختی آثار برداشت صمغ مشاهده نشد.  3/85گرفته بودند و 

 در مجموع توده مورد مطالعه، جوان با قطر کم، درختانی با ارتفاع کوتاه بودند. 
 

  یکلیدکلمات 
 "های کیفیویژگی" ،"های کمیویژگی"، "ورفولوژیم"، " پراکنش قطری "، "بنه"

 مقدمه -1
از منابع تجدیدشونده در رشد اقتصادی و  مهم یعنوان بخشها بهجنگل

-کنند و اجررای برنامرهرا ایفا می یتوسعه پایدار هر کشوری نقش مهم

های صحیح در این عرصه نیازمند شناخت کرافی از ایرن منرابع اسرت 
-زمه هر نوع مدیریت و برنامه(. ال1388زاد ناورودی و همکاران، حسن)

-و کیفی مناسب و دقیرق از تروده یریزی اصولی، داشتن اطالعات کمّ

هرا در بررآورد ایرن ویژگری رو آمراربرداری ازهای جنگلی است. از این
اعتمراد و های آینده نقرش اساسری دارد )ریزیوضعیت موجود و برنامه

داری افرزایش هرای جنگلرترین اهداف فعالیرت(. مهم1392همکاران، 
 جنگلریهرای فعلری و احیرای اراضری بهبود کیفیت جنگل، تولید کمی
ویرژه با توجه به روند فزاینده تخریرب منرابع طبیعری بره .مخروبه است

کیفری، و  یهرا، لرزوم بررسری کمّرآن ها و کاهش سریع سرطحجنگل
شرود شدت احساس مریحفاظت، بازسازی و توسعه این منابع طبیعی به

هرای گذشرته عردم کره در دهرهطروری(. به1396اجانی، حسینی و آق)
رویه و غیر اصرولی برداری بیشناخت دقیق منابع طبیعی موجود و بهره

از برین  ها سبب شده که بخش زیادی از ذخایر جنگلی یرا کرامالًاز آن
هرای نابودی قرار گیرند. بنرابراین مطالعره ویژگری معرضرفته و یا در 

-ریرزیهای موجود ما را در نامهوضعیت توده و کیفی و آگاهی از یکمّ

رامرین و کند )ها یاری میمنظور حفظ و نگهداری بهینه آنهای آتی به
-ریرزی و بهررهدلیل نبرود برنامرهبهگاهی سفانه أ(. مت1391همکاران، 

رویره ایرن های بیبرداریبرداری صحیح و جایگزین نشدن مجدد بهره

هرای جنگلری ش گذاشته و به عرصرهذخایر جنگلی ارزشمند رو به کاه
هرای شوند. بنرابراین بررسری دقیرق وضرعیت ترودهمخروبه تبدیل می

یریت اصرولی دریزی و مرمنظور شناخت و به دنبال آن برنامهجنگلی به
زاد ناورودی و همکاران، حسنشرایط موجود اهمیت فراوانی دارد )بنا بر 
هرای گونهمتشکل از های و کیفی توده یرو مطالعات کمّایناز (. 1388

مورد توجه محققان بوده است و این تحقیقرات  هموارهمختلف جنگلی 
زاد نراورودی حسنها )رویشگاهبررسی کیفیت  مانندبا اهداف گوناگونی 

گرجری پرورشری ) بررسی میزان موفقیت عملیاتو  (1388و همکاران، 
 بنره یرا پسرته وحشریگونره انجام شده است.  (1383بحری و همتی، 

(Pistacia atlantica  از جررررررن )Pistacia  تیرررررررهاز 
Anacardiaceae  گونره در  15ترا  12و در برخی منابع  11دارای
خواه دریایی قدس؛ 1393خراسانی و همکاران، ) ایران معرفی شده است

هررای . از گونره(1385مردا  عررارفی و همکراران، ؛ 1391و همکراران، 
هکتار از  ونیلیم 4/2سطحی معادل است که بر اساس آمار،  یارزشمند

بررداری از مساحت کشور را بره خرود اختصراا داده اسرت. امرا بهرره
-تروده آینرده ،رویه و غیر اصولیطور بیهای طبیعی این گونه بهعرصه

این گونه را با خطر جدی مواجه کرده است و موجب از بین رفتن  های
پسته ت. پراکنش شده اس گونهاین رویشی های سطو  وسیعی از عرصه

از شمال تا جنروب و مرکرز  ،به استناد مطالعات متعدد در کشور وحشی
هرای واقرع در سلسرله جبرال زاگررس طور عمده در اسرتانبهو کشور 

شرامل گزارش شده اسرت. اهمیرت اقتصرادی و اجتمراعی ایرن گونره 
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کشی ترا صرمغ عنوان آجیل و روغنکاربردهای مختلف میوه درخت به
هرا عنوان معطرکننرده نوشریدنیهای آن بهبرگ از تنه و قابل استخراج

نامسراعد  و بیان شده است. مقاومت این گونه به انواع شررایط سرخت
تروان اشراره ها مریمحیطی مانند شوری، خشکی و سرما و نیز بیماری

. (1394زاده و همکراران، ؛ سعیدی1385مدا  عارفی و همکاران، کرد )
-های متنروع، شریبسازگار به انواع اقلیم این جن  از نظر اکولوژیکی

درجه رشرد  40تا  -25. در دمای استهای متنوع های مختلف و خاک
هرای دلیل توانایی رویرش در منراطق کوهسرتانی و دامنرهکند و بهمی

تابنرده و نرادی، پرشیب از اهمیت حفاظت برای خاک برخوردار اسرت )
ه در سازگاری با شررایط های مطلوب این گیابا توجه به ویژگی. (1397

-های این گیاه برهها و دورگنامساعد اقلیمی، استفاده از برخی ژنوتیپ

 ,.Del Carmen et alعنوان پایره پسرته اهلری مرسروم اسرت )

هرای مرکرب خزان کننده و برگ ،درختی دوپایه وحشی پسته(. 2010
ترایی  5ترا  2های تخم مرغی شکل صورت برگچهای است که بهشانه
این گونه بخش وسیعی ی شفت با مصرف خوراکی دارد. اوهیم باشد.می

های نیمره خشرغ غررب و شرمال غررب ایرران را بره خرود از جنگل
هرای دلیرل ارزشهای طبیعی این گونه برهاختصاا داده است و توده

شرود هرای ملری کشرور محسروب مریحفاظتی و اقتصادی از سررمایه
آن پرراکنش  (1397و همکاران، پور ؛ نقی1393خراسانی و همکاران، )

های با شیب تنرد و منراطق اکثراً در مناطق کوهستانی و بر روی دامنه
گرزارش هرای زاگررس سنگالخی و رویشگاه اصلی این گونه در جنگل

(. سرازگار برا آب و هروای خشرغ و 1391راد و همکاران، )است شده 
 امالًکرای گونرهو بروده های با خاک دارای بافت سربغ مناسب زمین

هرای جنروبی حررور پیردا کنرد شده در شریب سببنورپسند است که 
ای در معررض عنوان گونهبهاین گونه (. 1398منش و همکاران، ایران)

 Rankou etهای در معرض انقراض اسرت )تهدید در فهرست گونه

al., 2018 در نقاط مختلرف کشرور برر( از این رو مطالعات مختلفی 
بره تروان از آن جمله می ،انجام شده است شیوح پستههای روی توده

های زاگرس با استفاده از های این گونه در جنگلمطالعه پایداری جنگل
( همچنین مطالعه Pourreza et al., 2008های آماری )مشخصه

 Taheriهای این گونه در پارک ملی خجیر )نیازهای اکولوژیکی توده

Abkenar et al., 2013 ) سطح دریرا و ژنوتیرپ برر اثر ارتفاع از
(، 1397)تابنرده و نرادی،  در استان یزد پسته وحشیتنوع ریختی برگ 

-جنگلدر  یهای کمّتنوع گیاهی و مشخصهی، خصوصیات کمّبررسی 

تحرت ترأثیر عوامرل فیزیروگرافی  در استان فرارسپسته وحشی های 
و کیفری  ی، بررسی خصوصریات کمّر(1397نگهدار صابر و همکاران، )

چرای و همکراران، فرال هرای یاسروج )در جنگل وحشی پستهرویشی 
آبراد  در فیرروزپسته وحشی گونه (، برآورد موجودی ذخیره کربن 1388
و  ی(، بررسی خصوصیات فنولوژی، کم1392ّروستا و همکاران، فارس )

هرای خلخرال در جنگرل وحشری پسرتهکیفی و نیازهرای رویشرگاهی 
و اثررر ( 1395همکرراران،  ؛ مرررادی و1388، رسررتمی کیررا و ایمررانی)

های چهارمحرال و ی بر میزان تولید سقز در جنگلژمتغیرهای مورفولو
همچنرین معرفری  .( اشاره کرد1398منش و همکاران، ایرانبختیاری )
های این جن  برای تولید در کشور ترکیه بنابر شررایط ترین گونهمهم

( و Ak et al., 2016جغرافیایی، مناطق پرراکنش و سرشرت آنهرا )
دلیرل مطالعه بوتانیکی و خواا دارویی، چهار زیرگونه از این گونره بره

پراکنش محدود آن در دنیا که شامل کشورهای آسیای مرکزی، ترکیه، 
منظرور توسرعه تولیرد بررای ویژه ایرران اسرت برهعراق، عربستان و به

 ,.Ben Ahmed et alهای موجود )مصارف دارویی و حفاظت توده

بررسری  .کررد توان اشرارههای خارجی میعنوان پژوهشبه را (2021
های دهد علیرغم توجه و مطالعه گسترده در تودهمینشان  علمیمنابع 

برر روی  یهای علمهای زاگرس، اما بررسیطبیعی این گونه در جنگل
های طبیعی این گونه در منطقه ارسرباران هنروز در اول راه توجره توده

درختران پرذیری وان به بررسی قدرت ترکیربتمحققان است و تنها می
مردا  عرارفی و همکراران، آذربایجران شررقی )استان در پسته وحشی 

 پسرتهو مراده گونره  های نررشناسی برگ پایهریختمطالعه ( و 1385
( اشراره 1393خراسرانی و همکراران، های ارسرباران )در جنگل وحشی
و کیفری  یعیت کمّرمنظور بررسی وضراما مطالعه آماری دقیقی به .کرد
به نظر که این توده انجام نشده است در حالیمورفولوژیکی های ویژگی
ثیر بسرزایی برر میرزان ترأو کیفری  ییغ کمّرژعوامل مورفولورسد می

رو ( از ایرن1398، مرنش و همکرارانایرراندارد ) این درختان محصول
این خصوصریات ضرروری بروده و در مطالعره  روی مطالعه با تمرکز بر
شرامل  یاز برخی خصوصریات کمّر یگزارشی علم که حاضر سعی شد

قطر برابرسینه، ارتفاع کرل، تراج پوشرش، سرطح مقطرع و بیومراس و 
عنروان تنره بره أخصوصیات کیفی شامل وضعیت کیفی تاج، تنه و منش

از منطقره  بخشریاین گونره در  یشناسهای جنگلترین مشخصهمهم
  شد. ارائهارسباران 

 

  قیقروش انجام تح -2

 مطالعه مورد محدوده   
 قفقازی هیرکانی، زاگرسی، منشأ ارسباران تنوع در فلور از یمهم بخش

براالیی  ژنتیکری و ایگونره چنرین تنروع .دارد ترورانی -ایران حتی و
اسرت. منطقره  بخشیده کشور به این اکوسیستم مهم را ایویژه جایگاه

تقسریمات اسرتانی  ارسباران در شمال استان آذربایجان شرقی و از نظر
دلیرل های اهر، کلیبر، خداآفرین است کره امرروزه برهشامل شهرستان
هرای جنگلری ناپیوسرته در صورت تودهانسانی به هایفعالیتتخریب و 

(. منراطق مختلرف 1395این مناطق پراکنش دارد )مرادی و همکاران، 
هرای مختلفری دریافرت شرایط آب و هوایی، رطوبرت بنا براین منطقه 

خیرز درصرد دلیل روزهرای مرهکه در مناطق مرتفع بهطوریکند، بهیم
رطوبت نسربی براالتری اسرت. همچنرین منراطق شررقی ارسرباران از 
رطوبت بیشرتری برخروردار بروده و در نتیجره ترراکم پوشرش گیراهی 
بیشتری برخوردار است و دما در حاشیه رود ارس بیشتر از مناطق مرتفع 

 و شناسری بروده زمرین سروم دوران بره لقمتع ارسباران است. منطقه
-مری تشرکیل آذرین آهغ و واحدهای را آن هایسنگ عمده قسمت

 با موجود شرایط تأثیر تحت منطقه ارسباران در خاک کلی،طوردهند. به
 سنگ مرادری نقاط از بسیاری در و شودمی دیده تا متوسط کم عمق

 م از نروعهرای مترراکجنگرل بخش در منطقه است. خاک زده بیرون

 روی برر بیشرتر هرااست. این خاک آهکی ایقهوه و جنگلی ایقهوه

انرد. دارای گرفتره شکل ماسه سنگ مارن و سخت، آهکی مادر سنگ
خراک  است. زهکشری کروی و مکعبی دانه ریز، دانه درشت ساختمان
 در هراریشره تراکم .شودنمی دیده مورفیرهید گونهچیه و است خوب

 هرایفررم در هراخراک بودن عمیق و ر سطحینشانگ مختلف اعماق

تروده (.  1394است )مرادی دیرمانردیریغ و همکراران،  مختلف زمین
در روسرتای  ای خالص از گونه پسرته وحشری واقرع، تودهمورد مطالعه

 31ʹ 25ʺشاهمرادلو از توابع شهرستان اهر در محدوده عررض شرمالی 
 1800ترا  1000ی اعارتفردامنه   در 47° 25ʹ 58ʺتا طول شرقی  °38



4511-4503، صفحه 1401مطالعات علوم محیط زیست، دوره هفتم، شماره اول، فصل بهار، سال   

4505 

 

درصرد  40ترا  15متر باالتر از سطح دریا قرار داشت. شیب منطقه بین 
درصد برود. جهرت دامنره  40- 30اما شیب غالب در منطقه  ،متغیر بود

 (. 1)شکل شمال شرقی بود تا  شمالپراکنش درختان، 

 

 
 . موقعیت منطقه مورد مطالعه1شکل 

 

 داده آنالیز و بردای نمونه روش  

کیفری از روش مشخصره  7و  یمشخصه کمّر 16گیری منظور اندازههب
 -کره بره صرورت تصرادفی (متر 50)خطی با طول ثابت  بردارینمونه

شیب زمرین در سرطح تروده توزیرع شرده برود،  جهتسیستماتیغ در 
در  خط نمونه در منطقره پیراده شرد. 14و در مجموع تعداد  ستفاده شدا

ها مسیر خط را بخشی از تاج یا تنه آن درختانی که طول این مسیر تمام
شامل فاصله هر درخت ترا  ید مشخص و پارامترهای کمّدنکرقطع می
بعدی، قطر برابر سینه درخت تا دقت سانتیمتر، ارتفاع درخت ترا  درخت
گیرری و ثبرت ا دقرت مترر انردازهتمتر، قطر کوچغ و بزرگ تاج  دقت

تعداد درختان از نظر های کیفی درختان شامل شدند. همچنین مشخصه

تاج(، وضعیت کیفری تنره  سرشکستگیتاج و  نارتقوضعیت کیفی تاج )
شاخه، حمله آفات و  انشعاباتها و )شامل برداشت صمغ، قطع سرشاخه

زاد یرا تروده )دانره أنشم و ها و انحراف از حالت قائم(حشرات و بیماری
در بخرش ند. های آماربرداری ثبت شدزاد( برای هر درخت در فرمشاخه

هرای ترراکم مشخصه یهای کمّبرای مشخصه هادادهتجزیه و تحلیل 
، سطح و درصد تاج پوشش (2)رابطه  ، سطح مقطع توده(1)رابطه  توده
 اسراسبرر ( 11ترا  4)رابطره تروده روی زمینری و بیومراس ( 3)رابطه 

؛ 1390پنراهی و همکراران، محاسربه شردند )زیرر  معادالت آلومتریغ
 : (1391؛ سهرابی و شیروانی، 1381زبیری، 

   (1)رابطه 
  

   (2)رابطه 
 

 (3)رابطه 
   

انتیمتر()س بر حسب قطر برابر سینه)کیلوگرم(  پسته وحشیبیوماس تاج  (4)رابطه    Y = 0/140 × X2/259 

)متر( ر حسب ارتفاع)کیلوگرم( ب پسته وحشی بیوماس تاج (5)رابطه    Y =  0/293× X3/398 

)متر(بر حسب قطر تاج )کیلوگرم(  پسته وحشی بیوماس تاج (6)رابطه    Y =  0/638× X2/786 

)سانتیمتر( بر حسب قطر برابر سینه پسته وحشی بیوماس تنه (7)رابطه    Y = 0/055 × X2/545 
)متر( بر حسب ارتفاع درخت )کیلوگرم( پسته وحشی بیوماس تنه (8)رابطه    Y =  0/082× X4/162 
)متر(بر حسب قطر تاج  )کیلوگرم( پسته وحشیبیوماس تنه  (9)رابطه    Y =  0/490× X2/777 
ر()مت برحسب قطر متوسط تاج )کیلوگرم( پسته وحشیبرگ بیوماس  (10)رابطه    Y= 432/2 X   097/1 -  

ر()مت برحسب قطر متوسط تاج )کیلوگرم( پسته وحشیبرگ بیوماس  (11)رابطه    Y= 359/0 X   435/0 -  

میانگین سطح  ، فاصله بین درختانتعداد  k، )متر( متوسط فاصله درختان تعداد در هکتار درختان در هر نمونه،  Njمیانگین تعداد در هکتار درختان توده،  

درصد  jCCمیانگین درصد تاج پوشش توده،  ، )سانتیمتر مربع( ر هکتار در هر نمونه خطیسطح مقطع د iG، )سانتیمتر مربع( در هکتار درختان در توده عمقط
نمونه کل تعداد  n، )متر( دو قطر بزرگ و کوچغ تاج 2ijCDو  1ijCD، )مترمربع( متوسط سطح تاج درختان در هر نمونه خطی تاج پوشش در هر نمونه خطی، 

 .خطی
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تعداد درختان ثبت شده از هرر  حسبهای کیفی نیز بر شخصهمقادیر م
 صورت درصد محاسبه شدند. نمونه به

 تایج ن -3

 توده یهای کممشخصه

د کره درختران در دانشان  تودهقطری درختان  پراکنشبررسی منحنی 
بیشرترین  .دشرتنسرانتیمتر پرراکنش دا 10تا  4طبقات قطری پایین از 
سانتیمتر بودنرد  6رد مطالعه در طبقه قطری تعداد درختان در منطقه مو

 (. 2 توده را همسال نشان داد )شکل ،پراکنش قطری منحنیو 
 

 
 . منحنی پراکنش درختان در طبقات قطری2 شکل

 

سانتیمتر بود. کم قطرترین  23/7میانگین قطر برابر سینه درختان توده 
قطرر یمتر سرانت 78/11سانتیمتر و قطورترین درخت توده  41/5درخت 
ترین متر بودند. کوتاه 71/2طور متوسط دارای ارتفاع . درختان بهداشت

متر بودنرد.  44/5و  2/1ترتیب دارای ارتفاع و بلندترین درختان توده به
پایه درخت در هکتار بود و  110 محاسبه تراکم توده نشان داد که دارای

ه تنغ برودن دهندمتر بود که نشان 55/13فاصله متوسط بین درختان 
 در هکترار سرانتیمتر مربرع 33/4730. سطح مقطع توده نیرز استتوده 
 42/2طور متوسط هر درخت به تاجبود. میانگین قطر مترمربع(  473/0)

در هکترار مترر  76/4متر برآورد شد. متوسط سطح تاج پوشش درختان 
  (.1درصد در هکتار بود )جدول  97/4محاسبه شد که درصدی معادل 

 

 یهای کموضعیت مشخصه. 1ل دوج
 های کمیمشخصهتوده

 اشتباه معیار انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل

 14/0 51/0 23/7 78/11 41/5 قطر برابر سینه )سانتیمتر(
 14/0 50/0 71/2 44/5 2/1 ارتفاع )متر(

 75/0 53/6 33/4730 89/16667 73/305 سطح مقطع در هکتار )سانتیمتر مربع(
 34/2 77/8 55/13 38 25/7 ط فاصله بین درختان )متر(متوس

 2/25 3/94 0/110 68/366 90/18 تعداد در هکتار
 06/0 21/0 42/2 83/2 0/2 متوسط قطر تاج )متر(

 24/0 89/0 76/4 64/6 28/3 متوسط مساحت تاج پوشش )متر مربع(
 13/1 23/4 97/4 95/16 33/0 درصد تاج پوشش )درصد(

 

های آلومتریرغ نشران بیوماس درختان توده بر حسب انواع مدلبرآورد 
کیلوگرم، بیوماس تاج  78/4 وحشی پستهداد که بیوماس برگ درختان 

  58/7و  86/9، 30/12ترتیب بر حسب قطر برابرسینه، ارتفاع و تاج به
 
 

برحسب قطر،  وحشی پستهکیلوگرم بود. بیوماس موجود در تنه درختان 
کیلوگرم برود  78/57و  31/6، 53/8دارای مقادیر تیب ترارتفاع و تاج به

این ترتیب بیشترین ذخیره کرربن در تنره ایرن درختران ثبرت شرد و به
  (.2)جدول 

 

 

 های آلومتریک. وضعیت بیوماس توده بر حسب مدل2جدول 

در هکتار بیوماس )کیلوگرم( راشتباه معیا انحراف معیار میانگین   

824/1 ذخیره کربن برگ  20/0  05/0  

78/4 برگبیوماس   53/0  14/0  

30/12 تاج بر حسب قطر برابر سینه  92/1  51/0  

86/9 تاج بر حسب ارتفاع درخت  17/5  38/1  

58/7 تاج بر حسب قطر تاج پوشش  82/1  49/0  

53/8 تنه بر حسب قطر برابر سینه  49/1  40/0  

31/6 تنه بر حسب ارتفاع درخت  90/3  04/1  

87/5 پوششتنه بر حسب قطر تاج   83/1  73/0  
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 تودههای کیفی مشخصه

های کیفیرت درختران منطقره نشران داد کره از نظرر بررسی مشخصه

رصرد د 6/37درصد درختان دارای تاج نامتقرارن و  4/62وضعیت تاج، 

درختان دارای تاج سرشکسته  9/64همچنین  ،دارای تقارن تاجی بودند

درصد دارای تاج سالم و بدون شکستگی بودند. از نظر کیفیرت  1/35و 

برداری صمغ قرار نگرفته ای مورد بهرهتنه، نتایج نشان داد که هیچ پایه

 مشاهده و ثبت شد و شعابات شاخه ندرصد درختان قطع ا 90 در اما .بود

زنی انشعابات قرار نگرفتره طع و سرشاخهدرصد درختان مورد ق 10تنها 

هرا درصد درختان مورد حمله آفرات و حشررات و بیمراری 7/78بودند. 

سرالم بودنرد. همچنرین  ایرن نظرردرصد درختان از  3/21بودند و تنها 

درصرد  7/14و درصد درختان دارای تنه با انحراف از حالت قائم  3/85

از نظر منشأ درخت نیز  بودند. ای بدون انحراف و قائمدرختان دارای تنه

-درصد نیز دارای منشأ دانه 2/7زاد و شاخهمنطقه درصد درختان  8/92

 (.3 زاد بودند )جدول

 
 

 ههای کیفی تودمشخصه. 3جدول 

های کیفیمشخصه  درصد 

 وضعیت تاج

 نامتقارن متقارن 

6/37 تقارن تاج  4/62  

 ندارد دارد 

9/64 سرشکستگی تاج  1/35  

تنه وضعیت  

 ندارد دارد 

 100 0 برداشت صمغ

ها و انشعابات شاخهقطع سرشاخه  0/90  0/10  

7/78 حمله آفات، حشره و...  3/21  

 قائم خمیده 

3/85 انحراف از حالت قائم  7/14  

 منشأ تنه

زاددانه  2/7  

زادشاخه  8/92  

 یریگجهینتبحث و  -4

در اسرتان فرارس  وحشی پستههای میانگین سطح تاج پوشش در توده
درصد گزارش شده بود )نگهدار  55/8متر مربع در هکتار و معادل  855

 97/4) (، که این عدد نسربت بره مطالعره حاضرر1391صابر و عباسی، 
-ای در تودهدلیل اختالط گونهبسیار بیشتر بود و این موضوع به درصد(

 های خرالص در مطالعره حاضرر برود.های استان فارس نسبت به توده
سانتیمتر  5-85طبقات قطری درختان در منطقه فارس  دامنههمچنین 

گزارش شده بود و عدم وجود تعداد کافی درخت در طبقات قطری کمتر 
-سانتیمتر مورد بحث قرار گرفته بود که کمبود شدید تعرداد نهرال 5از 

در طبقه قطری کم تهدیدی برای زادآوری این گونه  وحشی پستههای 
 مترریلریم 5/1ایرن درختران  اگر رویش قطری ساالنه خواهد بود زیرا

سال گذشته زادآوری مناسبی در منطقه مستقر  70تا  60در حدود  ،باشد
نشده است و اظهار داشتند که اگر روند عدم استقرار زادآوری و تجدیرد 

پسرته وحشری زاد در منطقه ادامه داشته باشد درختان ویژه دانهحیات به
و از نظر تولیرد برذر دچرار نقصران شرده و آینرده به دیرزیستی رسیده 

)نگهردار صرابر و  توان در نظرر داشرتها نمیمناسبی برای این جنگل
پسته وحشری (. از طرف دیگر پراکنش قطری درختان 1397همکاران، 

سانتیمتر گزارش شرد و دامنره  10-30در منطقه ماه پرویز یاسوج بین 

زاد متر و شراخه 5-10زاد ی دانههاارتفاعی درختان منطقه را برای پایه
(، که مشابه با مطالعره 1388 چای و همکاران،متر بیان شد )فال  8-2

 41/5 -7/11 وحشری پسرتهحاضر اسرت کره دامنره قطرری درختران 
 هراآنمترر بررآورد شرد.  2/1-4/5سانتیمتر و دامنه ارتفاع درختان نیز 

که ایرن د درحالیدرخت در هکتار را گزارش کردن 9/83تعداد در هکتار 
پایه در هکتار بود. تنغ بودن توده و عدم  110پارامتر در مطالعه حاضر 

رقابت نوری عامل ایجاد تاج گسترده درختان، دامنه قطرری متوسرط و 
معرفی شده است که ایرن موضروع در پسته وحشی ارتفاع کم درختان 

 مطالعه حاضر نیز صادق است. به این موضروع در تحقیرق قهرمرانی و
ن که خراسانی و همکارا( نیز اشاره شده است. در حالی1395) همکاران

دلیل به هاآنرا به جنسیت ماده  وحشی پسته( ارتفاع کم درختان 1393)
صرف انرژی بیشتر در تولید میوه و رشد جنین که منجر به رشد کمترر 

شود و همچنین مرتفع بودن رویشگاه این های ماده میارتفاعی در پایه
( بیان کردنرد 1388نه نسبت دادند. همچنین فال  چای و همکاران )گو

های بلروط و در اختالط با گونهپسته وحشی که طبقات قطری درختان 
رسرد گونره نظر میسانتیمتر بود که به 3-10و  15-45بادام به ترتیب 
های آمیخته رویرش قطرری بیشرتری نسربت بره در تودهپسته وحشی 

در پسته وحشری های داشت. بررسی کمی تودههای خالص خواهد توده
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پایه در هکتار را نشان داده بود که این تراکم را  86پارک خجیر تراکم 
های جنوبی بود اما سطح مقطرع در های شمالی بیشتر از دامنهدر دامنه
پسرته سرشرت نورپسرند برودن  بنرا بررهای جنوبی بیشتر بود که دامنه

 نرروبی دور از انتظررار نیسررتهررای جرویررش قطررری در دامنررهوحشرری 
(Taheri Abkenar et al., 2013.) پسته وحشری های در توده

سرانتیمتر و ارتفراع  6/4-6/14در منطقه خلخال نیز قطر برابر سینه را 
مترر(، میرانگین قطرر تراج  90/2متر )میانگین  81/0 - 9/1درختان را 

- 70/0متر( و سطح مقطرع درختران را برین  80/1 - 5/3متر ) 48/2
( که ایرن 1388کیا و همکاران، متر مربع محاسبه شدند )رستمی 03/0

-مطالعه حاضر نزدیغ بود. قدس در یکمهای اعداد بسیار به مشخصه

پسته وحشی های ( در مطالعه کمی توده1391خواه دریایی و همکاران )
در استان ایالم به همبستگی مثبت بین قطر تاج و میزان افرزایش برذر 

کرده و بیان کردند که با افزایش قطر تاج به  اشارهته وحشی پسدرختان 
ویژه در درختان جروان های تولید کننده بذر افزوده شده و بهتعداد شاخه

-شود این موضروع مریرود. که پیشنهاد میقدرت تولید درخت باال می

در ی مورد مطالعره حاضرر باشرد. هاتودهتواند زمینه تحقیقات آینده در 
آباد فارس مقدار  در فیروزپسته وحشی های تودهخیره کربن در برآورد ذ

بیشرترین برآورد و بیران شرد کره در هکتار تن  99/1ذخیره کربن تنه 
کیلروگرم( و کمتررین  78/183بن این گونه مربوط بره تنره )ذخیره کر

( کره 1392کیلوگرم( بود )روستا و همکراران،  76/3مقدار آن در برگ )
همچنین بیان کردند  هاآننتیجه مطالعه حاضر بود.  این نتیجه مطابق با

توان برر سرهم که با افزایش تراکم درختان و حفظ موجودی کنونی می
ذخیره کربن توسط این گونه افزود و کم بودن مقدار ذخیره کربن را در 

دانسرته و نشران پسته وحشری های ارتباط مستقیم با تراکم پایین توده
ات قطری در طبقات قطورتر سهم ذخیره کربن دادند که با افزایش طبق

نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین هر نوع مدیریت در جهرت افرزایش قطرر 
تنه در توده مورد مطالعه به فرآیند ذخیره کرربن کمرغ قابرل تروجهی 

هرای در مطالعره کیفیرت تروده .(1392)روستا و همکاران،  خواهد کرد
(، 1/12گی بره آفرات ) در یاسوج عواملی همچرون آلرودپسته وحشی 
( بریدگی مصرنوعی 8/6(، سرخشکیدگی تاج ) 13ی تاج ) سرشکستگ
( گرزارش شرد 7( و سرشاخه زنری ) 9/7دلیل برداشت صمغ ) تنه به

تررین عامرل کراهش کیفیرت ( و مهرم1388)فال  چای و همکراران، 
رویه معرفری شرد و برداری بیدرختان، تاج ناسالم ناشی از قطع و بهره

برداری غیر اصولی از میوه درختران در ن را نیز تعلیف دام و بهرهدلیل آ
در منطقه خلخال نیرز پسته وحشی های فصل باردهی دانستند. در توده

زاد و فاقرد تنره رویه، درختان توده شراخهبرداری بیدلیل قطع و بهرهبه
(. از طرفری زادآوری 1388کیرا و همکراران، واحد معرفی شد )رسرتمی

دلیل قدرت باالی این گونره در بهپسته وحشی های در تودهغیرجنسی 
زاد فراوان خواهرد شرد. های شاخهجست دهی بوده که سبب تولید پایه

شرایط اقلیمی و تراکم درختان از عوامل مؤثر بر تقرارن و کیفیرت تراج 
سالمت تنه و تاج با میزان تولیرد محصرول  کهطوریبهاند، معرفی شده

خرواه دریرایی و همکراران، بطه مسرتقیم دارد )قردسبذر و صمغ آن را
ترر نشران از شرررایط و متقرارن ترربزرگ( همچنرین سرطح تراج 1391

فیزیولوژیکی بهتر، انتقال و ترابری بهتر و بیشتر مواد مغذی و درنتیجره 
طور شادابی بیشتر درخت خواهد بود و هر عاملی که بر تاج اثر بگذارد به

-را تحت تأثیر منفی قررار داده اسرت و بهررهغیر مستقیم شادابی توده 

شرود )قهرمرانی و رویه سبب کاهش سطح و کیفیت تاج میبرداری بی
 1850ترا  760( ارتفاع 1388کیا و همکاران )رستمی(. 1395همکاران، 

عنوان منطقه عمومی پرراکنش ایرن گونره متر باالتر از سطح دریا را به
های خالص صورت تودهت پایین بهمعرفی کرده که این گونه در ارتفاعا

بوده و با افزایش ارتفاع از سطح دریا تمایل به تشرکیل تیرپ برا سرایر 
درصرد و  60-20شریب  هراآندارد.  غیررهها مانند ارس، برادام و گونه
های جنوبی را با توجه به سرشت نورپسرندی ایرن گونره معرفری جهت

طالعره حاضرر نیرز کردند که این اظهارات مطابق با نترایج حاصرل از م
در مطالعه  پسته وحشیدرختان که بررسی کیفیت تنه  طورهمانهست. 

نشد  ر درختان منطقه ثبتگیری دحاضر نشان داده شد هیچ گونه صمغ
ودن درختان، نداشتن که مطالعات متعددی دالیل این موضوع را جوان ب

زنی و عدم رشد کافی درخرت و نرسریدن بره سرن قطر کافی برای تیغ
گیری با توجه به قطر کم و جوان بودن درختان بیان شرده اسرت مغص

 (.1388کیا و همکاران، ؛ رستمی1391خواه دریایی و همکاران، )قدس

های مورفولوژیکی درختان یکی از متغیرهرای مهرم در ارزیرابی ویژگی
های جنگلی است. از آنجرا کره فررم ظراهری یرغ و کیفی توده کمی

تیغ، شررایط رویشرگاهی و دخالرت انسرانی درخت نتیجه سه عامل ژن
فررم ظراهری درختران برا بررسری  روامرل را دعتوان اثر این است می
ها دریافت. برای تعیرین کمیرت و کیفیرت و کیفی آن های کمیویژگی
های مختلف اطالع از خصوصریات دقیرق های جنگلی در رویشگاهتوده
با اطرالع از ایرن  های تشکیل دهنده توده الزم است.و کیفی پایهکمی
های جنگلی را ظرفیت تولیدی توده و توان میزان موجودیمی هاویژگی
ریزی مدیریتی و عملیات پرورشری را برر اسراس یابی نموده و برنامهزار
ها تنظیم کرد. خصوصیات مورفولوژیرغ از جملره متغیرهرای قابرل آن
 ،ع موجودیگیری زمینی هستند که در نهایت در تعیین میزان و نواندازه

قابل استحصال از توده و همچنرین در تعیرین  کمیت و کیفیت تولیدات
هرا عالوه این ویژگیهقابل استفاده هستند. ب ،روابط آلومتری برای توده
زمینره موضروع های جنگلی که امرروزه در در تعیین ذخیره کربن توده

-ژهها در بخش کنترل و تعدیل اقلیم جهانی از اهمیت ویجایگاه جنگل

کبیرری کوپرایی و کننرد )را ایفا می یای برخوردارند نقش کلیدی مهم
درصرد از  16، 2050برآورد شده است کره ترا سرال (. 1388همکاران، 
 جهرران کرراهش خواهررد یافررتپسررته وحشرری هررای گونرره رویشررگاه

(Kozhoridze et al., 2015 با توجه به .)اجتمراعی  هرایارزش
ه ارزشرمند جنگلری و وسرعت اقتصادی و اهمیت محصوالت ایرن گونر

-تر در سطح استان احسراس مریهای وسیعپراکنش آن، لزوم پژوهش

ترین عوامل تخریب که شود. بنابراین حفاظت از این گونه در برابر مهم
شامل چرای دام، توسعه اراضی کشاورزی و تجاوز بره حرریم جنگرل و 

ه به شود کقطع این درختان است، محتمل است. همچنین پیشنهاد می
های متعدد مطالعاتی درباره این گونره اقردام شرود و از آن جملره زمینه
توان به موضروعاتی ماننرد نسربت درختران نرر و مراده در منراطق می

پراکنش آن اشاره کرد چرا کره یکری از عوامرل گسرترش ایرن گونره 
دلیرل افرزایش رانردمان براروری و تولیرد هرای مراده برهافزایش پایره

(. از 1393ان شرده اسرت )خراسرانی و همکراران، محصوالت بیشتر بی
سوی دیگر تأثیر عوامل محیطی همچون جهت جغرافیایی، شیب زمین 

 وحشری پستهو نوع خاک از عوامل مهم گسترش و پراکندگی درختان 
( که بهتر است تا این عوامل نیز در 1388چای و همکاران، است )فال 

 .اولویت تحقیقات آتی در منطقه قرار گیرند

 تقدیر و تشکر
بدین وسیله از آقای مهندس یاشار شکری که در مرحله آمراربرداری از 

 شود.، تشکر و قدردانی مینمودندعرصه ما را یاری 
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Abstract   
 

Appropriate and accurate quantitative and qualitative information about forest stands is the 

requirement of any kind of principled management and planning. Therefore, statistics of these 

characteristics play an essential role in estimating the current situation and future planning. Pistacia 

atlantica Desf. is on the list of endangered species, so different studies  are necessary for different 

parts of the country on natural pistachio stands. In order to study the morphological characteristics of 

Pistacia atlantica Desf. stands in Arasbaran region located in East Azarbaijan province, a pure stand 

selected in the Shahmoradloo region located in 38° 31ʹ 25ʺ latitudes to 47° 25ʹ 58ʺ east longitude 

geographical coordinates and in altitude of 1000-1800 m above sea level. Sample trees were measured 

based on the quantitative and qualitative characteristics in the 50 m length transect method. In order to 

measure 16 quantitative characteristics and 7 qualitative characteristics, the method of linear sampling 

with fixed length (50 m) which was randomly systematically distributed was used in the direction of 

the slope at the stand. all the trees whose part or trunk intersected the line were identified and 

quantitative parameters including the distance of sample trees, diameter at the breast height of the 

sample trees (cm), the total height of the sample trees (m), small and large diameter of the sample 

trees canopy (m) were measured and recorded. Also, the qualitative characteristics of the sampled 

trees were identified and recorded, including the number of trees in terms of the quality of the canopy 

(symmetry or unsymmetrical of the crown and broken canopy branches), the quality of the trunk 

(including resin exploitation, cutting branches, pest and insect attack, and diseases and leaning 

position (deviated from the upright position) and stand origin (standard or coppice) for each tree. The 

results of quantitative characteristics indicated that trees had an average diameter of 7.23 cm and a 

mean height of 2.71 m. The basal area of the trees was 4730.4730 cm2 per hectares and the canopy 

area was 4.76 m2 per hectares. Stand density was 110 trees per hectares and the highest amount of 

carbon storage was related to the tree trunk (8.53 ± 0.40 kg). The results of qualitative characteristics 

analysis showed that 62.4% of the trees had an unsymmetrical crown canopy and 64.9% of the trees 

had broken canopy branches. 90% were cut branches on trunk, 87.7% were attacked by pests and 

diseases, and 85.3% had leaning position (deviated from the upright position) and no resin 

exploitation was observed in any trees trunk. 92.8% of the trees were coppice. In general, the studied 

stand was young with small diameter, short height and the stand had a coppice structure. 
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