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 سنجی درختان بنهزیستبرداری سقز بر متغیرهای بهرهتناوب تأثیر 
 

  3رضا اخوانو  2، طاهر کرمی*1علی مهدوی

 
 دانشگاه ایالم، ایالمکشاورزی، دانشکدۀ دانشیار، گروه علوم جنگل،  2

 دانشگاه ایالم، ایالمکشاورزی، دانشکدۀ گروه علوم جنگل،  کارشناسی ارشد جنگلداری،آموختۀ دانش1

 و مراتع و آبخیزداری کشور، تهرانها تحقیقات جنگلمؤسسۀ دانشیار، بخش جنگل، 9

 (19/19/2971؛ تاریخ پذیرش: 12/21/2970)تاریخ دریافت: 

 چکیده
سنجی درختان بنه، سه ایستگاه مختلف برداشت سقز در استان سقز بر متغیرهای زیست برداریبهرهتناوب پیامدهای ارزیابی  منظوربه

. بعد از تناوب منظم، نامنظم و بدون تناوب( بود، انتخاب شدندبا سقز ) برداریبهرهتناوب دورۀ کردستان که تنها وجه تمایز آنها اجرای 

روش  به آن ها با شرایط یکسان در هر سه ایستگاه برگزیده و در، یکی از یگانهالعمطتحت از سه ایستگاه شکل زمین های یگانتهیۀ نقشۀ 

خوشۀ قطر تاج و تعداد میانگین ، کل ، ارتفاعقطر برابرسینهمتغیرهای  شد.متر انتخاب سانتی 10قطورتر از بنۀ اصله درخت  211 ،تصادفی

درختان  ابتدا ،عامل سن درختان بنه بر متغیرهای مورد بررسی سپس با هدف حذف اثرو ثبت شد.  گیریاندازهدرختان بنه میوۀ 

نظر در  متغیرهای مورد میانگینو سپس شدند متر تقسیم سانتی 50و بیش از  50تا  90، 90تا  10قطری طبقۀ شده به سه گیریاندازه

متغیر تعداد خوشه  جزبهنشان داد که نتایج شد. سه مقایواریانس و دانکن تجزیۀ های جداگانه با استفاده از آزمون طوربه ،قطریکالسۀ هر 

قطری در ایستگاه با  طبقۀدر یک کم دست ،متغیرهای مورد نظربقیۀ های میانگینداد، نداری را در بین سه ایستگاه نشان که اختالف معنی

تناوب دورۀ رعایت نشدن روشن است که  آمدهتدسبه با توجه به نتایج بیشتر از ایستگاه بدون تناوب بود. داریمعنی طوربهتناوب منظم 

این شود که بنابراین توصیه می؛ داشته باشد باارزشگونۀ این  سنجیزیستمنفی بر متغیرهای  تأثیرممکن است  ،برداری سقزمنظم بهره

 رعایت شود. حتماًهای آینده برداریبهرهدر  تناوبدورۀ 

  .سنجیمتغیرهای زیست درخت بنه،برداری، استان کردستان، تناوب بهره کلیدی: هایهواژ

 

 مقدمه 

که طیی سیالیان دراز    هاییعرصه ترینمهمیکی از 

 اکنونهمدستخوش دگرگونی و تحوالت عمیق شده و 

متنیوع و  غیرچیوبی  لحاظ برداشیت محصیوالت   بهنیز 

 شیدت بهاز نظر تولید انرژی و چوب سوخت همچنین 

در  بنییه هییایرویشیگاه در معیر  تخریییر قییرار دارد،  

از  بیرداری بهیره هاسیت کیه   طق زاگرس است. سالامن

 نشیین جنگیل بع معیشتی مردم ااز منیکی  ،سقزشیرۀ 

نیواحی زاگیرس شیمالی و مییانی      خصیوص به ،زاگرس

بیوده  های کردستان، کرمانشاه، ایالم و لرستان( )استان

دیرباز  که از دلیل اهمیتیبهشیرۀ سقز است. همچنین 

ناحیییۀ  نشییینانجنگییلو معیشییت  گییذران زنییدگی در

اجتمیاعی خاصیی    -جایگیاه اقتصیادی  ، زاگرس داشته

قبیل از  (. Oji & Hamzehpour, 2003اسیت )  یافتیه 

از  بیرداری بهیره  ،ها و مراتع در اییران ملی شدن جنگل

محصیوالت جنگلیی منطقیه در     دیگرسقز نیز همانند 
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 آنیان بیود.   بیانفو  خصوصی و اشیخاص  مالکان اختیار 

مقیداری   ،دیگیر محصیوالت جنگلیی    آوریجمعضمن 

 بندینسق یکه نوع گرفتندمیبرداران سقز نیز از بهره

قدیمی بود. ولی بعید   هایسنتتجاوزکارانه وابسته به 

بیه سیازمان    هیا جنگیل ادارۀ ، هیا جنگیل از ملی شدن 

، مراتیع و آبخییزداری کشیور واگیذار شید و      هیا جنگل

و های تعاونی از طریق شرکتتوسط دولت  برداریبهره

  گییییردمییییمقیییررات دولتیییی انجیییام   براسیییاس 
(FRWO, 2001) از  برداریبهرهبنابراین وضعیت کلی ؛

اجیرای  با وجود اما ؛ شده استسقز نیز دچار تغییراتی 

، مراتع و آبخیزداری کشور از هاجنگلمقررات سازمان 

برداری ، بهرهزاگرس هایجنگلچند ده سال پیش در 

 به همان صیورت ابتیدایی و  هنوز ق سقز در اکثر مناط

 هیا و نظام از کدامهیچ سنتی رواج دارد. در هر حال در

 تییاکنون هیییچ سییهمی از ،شییدهاعمییالهییای مییدیریت

مسیتقیم   طیور بیه این منابع  شده ازتحصیلدرآمدهای 

حفظ بقیا   ویژهبهاحیا و حفاظت،  هایفعالیت منظوربه

 ه اسیت. ارزشمند هزینه نشید سرمایۀ و موجودیت این 

زمانی که جنگل تحت تأثیر یک یا چند عامل مخیرب  

گیرد، بیا توجیه بیه نیوع و     طبیعی یا مصنوعی قرار می

شدت اثر آنها ممکین اسیت حالیت تعیادل ییا قیدرت       

 یییا از بیین بییرود شیود  خیودتنظیمی جنگیل تیییعیف   

(Barnes et al., 1997; Saeidizadeh et al., 2015) .

بنیه   بیاارزش  گونیۀ  از لیغیراصو و رویهبیبرداری بهره

 موجر و کرده روروبه جدی مخاطرۀ با را آن بقای هم

 دلییل بیه  .اسیت  شیده  جنگلی هایعرصهدر  آن زوال

 خاک فرسایش و استحصال صمغ و برداریبهره شدت

 تیوان  نظیر  از درختیان  ایین  ،دام چیرای  در اثیر  بستر

 کیه  طیوری بیه  ،اندشده مشکل دچار رویشی و زایشی

اسیت   جنیین  بیدون  و پیوک  هایشیان مییوه  بیشیتر 

(Jahanpour et al., 2011.) 

مطالعیات زییادی در   کیه   دهدمرور منابع نشان می

خصییوص پیامییدهای سییقزگیری بییر رویییش قطییری   

امییا از معییدود ؛ درختییان بنییه صییورت نگرفتییه اسییت 

 تحقیییق بییه  تییوانگرفتییه مییی صییورتمطالعییات 

Bordbar et al. (2006)  تیرمیم  روندزمینۀ بررسی در 

پوسییت درختییان بنییه بعیید از برداشییت و تحقیییق     

Saeidizadeh et al. (2015)  پیامییدهای در زمینییۀ

 .اشیاره کیرد  سقزگیری بر رویش قطری درختیان بنیه   

مقیدار  بنیه و   درختان دربارۀمطالعات دیگری به البته 

ۀ مطالعی از جملیه  ؛ اشیاره کیرد  توان تولید سقز هم می

Daryaei et al. (2012) اثر متغیرهای  ررسیدربارۀ ب

صمغ و بذر تولیدی مقدار رفولوژیکی درختان بنه بر وم

 .های استان ایالمدر جنگل آنها

هییای اجییرای طییر سییابقۀ بییا توجییه بییه اینکییه  

برداری درختان بنه در استان کردستان بیشیتر از  بهره

حید  ارزییابی  هدف اصلی ایین تحقییق،   دو دهه است، 

متنیاوب  شییوۀ  اثرگذاری سقزگیری از درختان بنه به 

هیا در  ضابطه و معیار فنی این طر  ترینمهم عنوانبه

سنتی و بدون تناوب بیر  شیوۀ مقایسه با سقزگیری به 

 .ستابنه گونۀ های زیستی نمایه

 

 هامواد و روش
 پژوهشمنطقۀ 

 10فاصییلۀ در در حییوزۀ سیییروان  منطقییۀ تحقیییق

غرب شهرستان سنندج حید فاصیل عیر      کیلومتری

 90ثانیییه تییا  51دقیقییه و  7درجییه و  90جغرافیییایی 

 51ثانیه و طیول جغرافییایی    25و  دقیقه 11و درجه 

دقیقیه   95و درجه  51تا  ثانیه 1و دقیقه  19و درجه 

مسیاحت کیل    (.2ثانیه واقع شده اسیت )شیکل    51و 

منطقه نقطۀ  ترینپست. هکتار است 1/22191منطقه 

 از سیط  متیر   1911نقطیه   تیرین مرتفعو  متر 2111

. میییانگین بییارش سییاالنه براسییاس  ارتفییاع دارددریییا 

در روسیتای نگیل واقیع     سنجیباراناطالعات ایستگاه 

متوسط حیداقل  و ، مترمیلی 0/019مطالعاتی  ۀمحدود

 ۀدرجی  2/27 و 7/1 ترتییر به حرارتدرجۀ و حداکثر 

 اسیت گیراد  سیانتی  درجه 1/29گراد با میانگین سانتی

(General Natural Resources Office of 

Kurdistan, 1994)    ،پوشش جنگلیی غالیر منطقیه .)

کیه بنیه    است)برودار(  Quercus brantiiبلوط ایرانی 
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Pistacia atlantica subsp.kurdica  گونییۀ همییراه

بنیه را   -تیی  بلیوط   ،اصلی آن است که گاهی با بلوط

 ،منظور دستیابی به اهداف تحقیقبه .دهندمیتشکیل 

)برقرو و لنگرییز )ایسیتگاه    عرفی شش روستا یا سامان

تناوب منظم(، بوریدر و نگل )ایستگاه تناوب نیامنظم(،  

دانیکش و سفیدبن )ایستگاه بدون تناوب((، بیا تشیابه   

نسبی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی 

          (.2و اکولیوژیکی انتخیاب شیدند )شیکل     

 

 هرستان و بخش مربوطدر استان، ش نقشۀ منطقۀ تحقیق -2شکل 

 

 پژوهش روش

در برقیراری شیرایط همسیان و همگین     منظیور  به

از روش  ،بررسییی گانییۀ تحییت  سییه هییای ایسییتگاه

 اسییتفاده شیید مخییدوم  سیسییتمی وتحلیییلتجزیییه

(Makhdoum, 2006) ابتدا در هر شش . بر این اساس

. از مییان  شدشکل زمین تهیه  هاییگانسامان عرفی 

هیا بیا   یکی از یگان ،آمدهدستهبیگان بدون تکرار  52

انتخیاب شید. از جملیه دالییل انتخیاب ایین        252کد 

 شای شیمار وجود درختان بنه، وسعت کافی بیر  ،یگان

همسیانی نسیبی فاصیله از    و  تعداد الزم درختیان بنیه  

. ایین یگیان در محیدودۀ    بیود  تحت بررسیروستاهای 

و  هییای شییمالیدر جهییت 2091تییا  2111ارتفییاعی 

سیپس  درصد قرار گرفته اسیت.   50از  های بیششیر

دلیل تراکم کم درختیان بنیه بیا قطیر میورد نظیر و       به

گیری درختیان  ها، برای اندازهمحدود بودن سط  یگان

بییرداری تصییادفی اسییتفاده شیید؛  بنییه از روش نمونییه

در و اصیله   01 ،که در هیر سیامان روسیتایی    طوریبه

تر قطیور بنیۀ  اصله درخت  211مجموع در هر ایستگاه 

هیای  در واحد همگن انتخاب و نماییه  مترسانتی 10از 

، ارتفیاع کیل  ، برابرسیینه قطیر   مانند آنها سنجیزیست

قطرهیای بیزرو و    گییری انیدازه بیا  قطر تاج )میانگین 

های مییوه  تعداد خوشهو شد  گیریاندازهکوچک تاج( 

نسبت قطر تاج بیه قطیر   شد.  شمارش نیز درختان بنه

 10تعییین حیداقل قطیر    شید.   برابرسینه نیز محاسبه
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دلیییل ممنوعیییت  در اییین بررسییی بییه  متییرسییانتی

قطیر بنیه   درختان کمتنۀ برداری و ایجاد شیار در بهره

موجود  برداریبهره هایطر فنی  هایدیدگاهبراساس 

یکسیان   نسیبت بیه فراهم آوردن شیرایط  منظور بود. به

تنییاوب  عییالوه بییر ،بررسیییتحییت هییای بییین ایسییتگاه

قطیر   ،هیای یکسیان  و انتخیاب یگیان   سقز داریبربهره

در هر ایستگاه  آماربرداریاولیۀ براساس نتایج  درختان

 10قطری  طبقۀطوری که ابتدا سه . بهشدبندی طبقه

و  متیر تعییین  سیانتی  50و بییش از   50تا  90، 90تا 

 طبقیۀ در هیر  نظیر   میورد متغیرهیای   میانگینسپس 

تا حید   اقداماین  باشد. مقایسه جداگانه  طوربه قطری

بیر متغیرهیای میورد    عامل سن درختان بنه اثر زیادی 

 .شدبررسی حذف 

 روش تحلیل

اسییمیرنوف بییرای بررسییی  - آزمییون کولمییوگروف

منظور بررسی لون به آزمونها، دادهتوزیع نرمال بودن 

 طبقییۀدر هییر متغیرهییای مختلییف  واریییانسهمگنییی 

انس واریی تجزییۀ   آزمیون  ،بین سیه ایسیتگاه  در  قطری

دار بیودن اخیتالف   معنیی  منظیور بررسیی  بیه  یکطرفه

سیه  بیین  در متغیرهیای میورد بررسیی     هیای میانگین

 بنییدیگییروهمنظییور بییه دانکیین آزمییونو  ایسییتگاه

شد. کار گرفته به بررسیتحت ی متغیرهاهای میانگین

 SPSSافیزار  آمیاری در نیرم   هیای وتحلییل تجزیهکلیۀ 

 .گرفتانجام  19نسخۀ 

 

 نتایج

تخیت  هیای  در عرصیه  هیا گیریاندازهپایان  پس از

 911سیینجی در مجمییوع مشخصییات زیسییت بررسییی،

متییر در ارتفییاع  سییانتی 10قطییورتر از بنییۀ درخییت 

مشخصییات آمییاری  خالصییۀ برابرسییینه ثبییت شیید.  

 شیده گییری اندازهبنۀ سنجی درختان متغیرهای زیست

 ارائه شده است. 2در جدول 

 گانههای سهشده در ایستگاهگیریاندازهبنۀ سنجی درختان زیستمشخصات آماری متغیرهای  -2جدول 

 آماریمشخصۀ  تناوبنوع 
 قطر برابرسینه

 متر()سانتی

 قطر تاج

 )متر(

 ارتفاع کل

 )متر(
 تعداد خوشه

 منظم

 9/19 5/1 1 7/55 میانگین

 1 5 0/9 10 حداقل

 111 7/22 5/21 219 حداکثر

 %251 %10 %11 %92 ضریر تغییرات

 نامنظم

 19 1 2/0 0/97 میانگین

 1 2/9 5/1 10 حداقل

 121 0/21 2/21 212 حداکثر

 %222 %12 %11 %92 ضریر تغییرات

 بدون تناوب

 2/11 5/0 1/0 1/92 میانگین

 1 5/1 2/9 10 حداقل

 291 0/7 5/21 90 حداکثر

 %219 %15 %11 %12 ضریر تغییرات

 

نگین قطییر میییا ،2جییدول  براسییاس اطالعییات 

برابرسینه، قطر تاج، ارتفاع کل درخت و تعداد خوشیه  

بقییییۀ بیشیییتر از  ،در ایسیییتگاه بیییا تنیییاوب مییینظم

 هاست.ایستگاه
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 مختلف هایتناوبپراکنش قطری در 

هیای قطیری   طبقیه در درختان  فراوانی 1در شکل 

بییا  شیده بررسیی  هیای در ایسیتگاه متیری  پینج سیانتی  

 .استه مختلف نشان داده شد هایتناوب

 

 های مختلفنمودار پراکنش قطری درختان در تناوب -1شکل 

 

 هانتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس

نتیییایج آزمیییون لیییون بیییرای بررسیییی همگنیییی 

در سه ایستگاه نشیان  های متغیرهای مختلف واریانس

داد که تمامی متغیرها دارای وارییانس همگین در هیر    

بنیابراین  ؛ (1)جدول  ندقطری مورد نظر بود طبقۀسه 

 ۀدامنی چنید و آزمون واریانس یکطرفه تجزیۀ  آزموناز 

 مییانگین دار بیودن اخیتالف   برای بررسی معنیدانکن 

 متغیرهای مختلف استفاده شد.

 هاواریانسمنظور بررسی همگنی نتایج آزمون لون به -1جدول 

 داریمعنی آزادیدرجۀ  لونآمارۀ  متغیرها متر()سانتی قطری طبقۀ

90-10 

 ns22/1  201 11/1 قطر برابرسینه

 ns25/1  201 90/2 قطر تاج

 ns29/1  201 77/2 ارتفاع کل

 ns12/1 201 19/9 تعداد خوشه

 ns17/1  201 00/1 نسبت قطر تاج به قطر برابرسینه

50-90 

 

 ns12/1  02 95/1 قطر برابرسینه

 ns17/1  02 15/2 قطر تاج

 ns70/1  02 151/1 ارتفاع کل

 ns19/1 02 99/1 تعداد خوشه

 ns71/1  02 152/1 نسبت قطر تاج به قطر برابرسینه

 50بیشتر از 

 ns92/1  99 171 قطر برابرسینه

 ns72/1  99 12/1 قطر تاج

 ns19/1  99 50/1 ارتفاع کل

 ns11/1 99 21/1 تعداد خوشه

 sn99/1  99 72/1 نسبت قطر تاج به قطر برابرسینه
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 هاای ویژگیسقز بر شیرۀ  برداریبهرهتناوب  اثر

 درختان

، درختیان  هیا دادهایجاد همگنی بیشتر در  منظوربه

 هیای طبقیه و شیدند   بنیدی دستهقطری  طبقۀدر سه 

 .شدمتناظر در سه تناوب بررسی 

 مترسانتی 32تا  22قطری  طبقۀ

 10قطری  طبقۀواریانس برای تجزیۀ نتایج آزمون 

متغیرهای قطر تیاج  بین که داد نشان متر سانتی 90تا 

بین سه در داری اختالف معنی تعداد خوشهو  درختان

کم یکی از سه دستحالی که  در ؛ایستگاه وجود ندارد

و  ارتفیاع کیل   ،برابرسیینه متغیرهای قطیر  ایستگاه در 

با دو ایستگاه دیگیر  ، برابرسینهنسبت قطر تاج به قطر 

 (.9)جدول د دارداری اختالف معنی

 مترسانتی 90تا  10قطری  طبقۀمتغیرهای مختلف در سه ایستگاه برای  برای یکطرفهواریانس تجزیۀ آزمون  -9جدول 

 داریمعنی Fآمارۀ  میانگین مربعات آزادیدرجۀ  منابع تغییرات متغیر

 برابرسینهقطر 
 119/1** 15/1 01/59 1 تناوب

   20/9 201 خطا

 قطر تاج 
 ns12/1 09/2 99/9 1 تناوب

   27/1 201 خطا

  ارتفاع کل
 11/1** 51/2 22/29 1 تناوب

   15/2 201 خطا

 تعداد خوشه
 ns19/1 10/1 21/5111 1 تناوب

   91/2011 201 خطا

 برابرسینهنسبت قطر تاج به قطر 
 11/1* 59/5 120/1 1 تناوب

   119/1 201 خطا

 دارمعنی: غیرns؛ %2در سط   دارمعنی**:  ؛%0دار در سط  *: معنی

 

روش دانکین  بیه  هیا مییانگین مقایسیۀ  نتایج آزمون 

های بین ایستگاه برابرسینهقطر  متغیرنشان داد که در 

در ؛ با تناوب منظم و نامنظم با ایسیتگاه بیدون تنیاوب   

متغیر ارتفاع کیل بیین ایسیتگاه بیا تنیاوب مینظم بیا        

و در  ؛تنیاوب  بیا تنیاوب نیامنظم و بیدون     هایایستگاه

بییین  برابرسییینهمتغیییر نسییبت قطییر تییاج بییه قطییر  

هیای تنیاوب مینظم و بیدون تنیاوب اخیتالف       ایستگاه

 (.5داری وجود دارد )جدول معنی

 مترسانتی 90تا  10قطری  طبقۀدر  ی مختلف در سه ایستگاههای متغیرهامیانگینبندی گروه -5جدول 

 تناوبنوع 

 شدهارزیابیمتغیرهای  

 د درختتعدا
 برابرسینهقطر 

 متر()سانتی

 قطر تاج

 )متر(

 ارتفاع کل

 )متر(

 تعداد خوشه

 )تعداد(

نسبت قطر تاج 

 برابرسینهبه قطر 

 a90/1 ± 10/17 a77/1 ± 21/0 a11/2 ± 92/1 a21/2 ± 92/99 a11/1 ± 29/1  91 تناوب منظم

 a17/9 ± 99/12 a12/2 ± 01/0 b92/2 ± 57/0 a17/5 ± 19/22 ba10/1 ± 27/1   52 تناوب نامنظم

 b51/1 ± 51/19 a02/±2 15/0 b15/2 ± 12/0 a21/5 ± 22/15 b11/1 ± 11/1  90 بدون تناوب
  دهدرا نشان میها دار بین ایستگاهاختالف معنی ،در هر ستون متفاوتف وحر
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 مترسانتی 52تا  32قطری  طبقۀ

واریانس یکطرفه بیرای  تجزیۀ نتایج آزمون  0جدول 

متر سانتی 50تا  90قطری  طبقۀدر متغیرهای مختلف 

 جیز بیه شود طور که مشاهده میدهد. همانرا نشان می

بنه و نسبت قطر تیاج بیه قطیر    خوشۀ متغیرهای تعداد 

ایین  متغیرها در سه ایستگاه مختلف در بقیۀ  ،برابرسینه

 .دارند یدارقطری اختالف معنی طبقۀ

 مترسانتی 50تا  90قطری  طبقۀمتغیرهای مختلف در سه ایستگاه برای  برای کطرفهیواریانس  ۀآزمون تجزی -0جدول 

 داریمعنی Fآمارۀ  میانگین مربعات آزادیدرجۀ  منابع تغییرات متغیر

 برابرسینهقطر 
 119/1** 00/1 01/09 1 تناوب

   29/2 02 خطا

 قطر تاج 
 121/1* 95/5 25/1 1 تناوب

   17/2 02 خطا

  لارتفاع ک
 211/1** 02/2 11/22 1 تناوب

   90/2 02 خطا

 تعداد خوشه
 ns55/1 229/1 51/2095 1 تناوب

   11/2229 02 خطا

 برابرسینهنسبت قطر تاج به قطر 
 ns 257/1 71/2 11/1 1 تناوب

   112/1 02 خطا

 دارمعنی: غیر ns؛  %2در سط   دارمعنی**:  ؛ %0دار در سط  *: معنی

 

روش دانکین  هیا بیه  مییانگین مقایسیۀ  آزمون نتایج 

 ارتفیاع کیل  برای متغیرهای قطر برابرسینه، قطر تاج و 

هیای بیا تنیاوب    درختان بنه نشان داد که بین ایستگاه

اما در ؛ داری وجود نداردمنظم و نامنظم اختالف معنی

با تناوب منظم و بیدون   هایایستگاههر سه متغیر بین 

در کیه   طیوری به، وجود دارد داریمعنیتفاوت  ،تناوب

دارای  بدون تناوب هر کدام از این سه متغییر  ایستگاه

 (.1در بین این سه ایستگاه بود )جدول مقدار کمترین 

 مترسانتی 50تا  90قطری  طبقۀهای متغیرهای مختلف در سه ایستگاه در میانگین بندیگروه -1جدول 

 تناوبنوع 

 شدهارزیابیمتغیرهای  

 درختتعداد 
 برابرسینهقطر 

 متر()سانتی

 قطر تاج

 )متر(

 ارتفاع کل

 )متر(

 تعداد خوشه

 )تعداد(

نسبت قطر تاج 

 برابرسینهبه قطر 

 a19/9 ± 22/79 ba10/2 ± 92/0 a27/2 ± 12/1 a10/9 ± 12/11 a11/1 ± 20/1  11 تناوب منظم

 a29/1 ± 55/51 a71/1 ± 25/1 a27/2 ± 51/1 a11/22 ± 11/17 a91/1 ± 02/1   10 تناوب نامنظم

 b17/1 ± 12/99 b19/±2 79/5 b01/2 ± 71/5 a11/0 ± 15/22 a91/1 ± 29/1  25 بدون تناوب

  دهدرا نشان می هادار بین ایستگاهاختالف معنی ،در هر ستون متفاوتف وحر

 

 مترسانتی 52 بیش ازقطری  طبقۀ

 50قطری بیش از  طبقۀواریانس در تجزیۀ آزمون 

که تنهیا در متغیرهیای قطیر     دهدمتر نشان مینتیسا

در یکییی از  کییم، دسییتاندرختیی ارتفییاع کییلتییاج و 

بقییۀ  بیا   داریمعنیی از نظر آماری اخیتالف   هاایستگاه

 (.9)جدول دارد. وجود  هاایستگاه
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 مترسانتی 50 زبیش ا قطری طبقۀمتغیرهای مختلف در سه ایستگاه برای  برای طرفهکیواریانس تجزیۀ آزمون  -9جدول 

 داریمعنی Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی منابع تغییرات متغیر

 برابرسینهقطر 
 ns 192/1 51/2 25/979 1 تناوب

   11/117 99 خطا

 قطر تاج 
 11/1** 21/21 79/12 1 تناوب

   12/1 99 خطا

  ارتفاع کل
 11/1** 12/15 05/57 1 تناوب

   15/1 99 خطا

 خوشهتعداد 
 ns502/1 922/1 99/221 1 تناوب

   25/2229 99 خطا

 برابرسینهنسبت قطر تاج به قطر 
 ns 21/1 11/1 11/1 1 تناوب

   12/1 99 خطا

 دارمعنی: غیر ns؛  %2در سط   دارمعنی**: 

 

روش دانکن نییز نشیان   ها بهمیانگینمقایسۀ نتایج 

درخیت،   ارتفیاع کیل  داد که در متغیرهای قطر تیاج و  

داری بیشیترین  معنیی  طیور بهایستگاه با تناوب منظم 

را در بین سه ایستگاه بیه خیود اختصیاص داده    مقدار 

که بیین ایسیتگاه بیا تنیاوب نیامنظم و       درحالی؛ است

داری در اییین ایسییتگاه بییدون تنییاوب اخییتالف معنییی

 (.2متغیرها مشاهده نشد )جدول 

 مترسانتی 50 بیش از قطری طبقۀمختلف در سه ایستگاه در  های متغیرهایمیانگین بندیگروه -2جدول 

 نوع تناوب

 شدهمتغیرهای ارزیابی

 تعداد درخت
 برابرسینهقطر 

 متر()سانتی

 قطر تاج

 )متر(

 ارتفاع کل

 )متر(

 تعداد خوشه

 )تعداد(

نسبت قطر تاج 

 برابرسینهبه قطر 

 a11/2 ± 20/12 a01/2 ± 91/9 a19/2 ± 51/9 a92/0 ± 22/22 a11/1 ± 21/1  51 تناوب منظم

 a79/9 ± 99/09 b10/2 ± 25/0 b17/2 ± 19/0 a27/1 ± 95/10 a91/1 ± 12/1   19 تناوب نامنظم

 a05/7 ± 7/01 b50/±2 20/0 b11/2 ± 25/0 a92/5 ± 91/22 a 91/1 ± 22/1  22 بدون تناوب
  دهدنشان می را هادار بین ایستگاهاختالف معنیدر هر ستون،  متفاوتف وحر

 

 در ،مشییخا اسییت 2جییدول در کییه  طییورهمییان

تنیاوب  با در ایستگاه  تعداد درختان ،قطورتر هایطبقه

و در ایستگاه  ،تناوب نامنظمایستگاه با منظم بیشتر از 

؛ تناوب نامنظم بیشتر از ایستگاه بدون تنیاوب اسیت  با 

مشیخا   1 و جیدول  که در این جیدول  طورهماناما 

 برابرسیینه است میانگین متغیر نسبت قطر تاج به قطر 

در هر سه ایستگاه نزدییک  قطری قطورتر  طبقۀدو در 

 ندارد.داری معنیو تفاوت است  به هم

 ۀبرابرساین باه قطار   متوسا  تاا     نسبت قطار 

 درختان بنه

 برابرسیینه نسبت قطر متوسط تاج )متر( بیه قطیر   

قطری متفاوت در  هایطبقهدر  ( محاسبه ومترسانتی)

 7هیر سیه ایسیتگاه بییا هیم مقایسیه شید. در جییدول       

قطییری، فراوانییی آنهییا و میییانگین نسییبت  هییایطبقییه

در هر سه ایسیتگاه   برابرسینهمتوسط قطر تاج به قطر 

 ارائه شده است.
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 شدهررسیب هایایستگاهدر  برابرسینهقطری، فراوانی و میانگین نسبت متوسط قطر تاج به قطر  هایطبقه -7جدول 

 ایستگاه تناوب منظم ایستگاه تناوب نامنظم ایستگاه بدون تناوب
 قطری طبقۀ

نسبت متوسط قطر تاج  (مترسانتی)

 برابرسینهبه قطر 
 فراوانی

نسبت متوسط قطر تاج به 

 برابرسینهقطر 
 فراوانی

نسبت متوسط قطر تاج به 

 برابرسینهقطر 
 فراوانی

12/1 90 22/1 52 22/1 91 95-10 

21/1 25 20/1 10 20/1 11 55-90 

21/1 1 29/1 21 25/1 21 05-50 

25/1 5 22/1 0 29/1 29 15-00 

-- -- 21/1 1 22/1 9 95-10 

21/1 2 17/1 5 17/1 1 90< 

 

تعیداد درختیان در    براساس اطالعات این جیدول، 

قطورتر در ایستگاه با تناوب منظم بیشیتر از   هایطبقه

و در ایسییتگاه بیا تنییاوب   ،نظمایسیتگاه بیا تنییاوب نیام   

نامنظم بیشتر از ایستگاه بدون تناوب است. همچنیین  

قطری کمتیر در ایسیتگاه    هایطبقهتعداد درختان در 

مییانگین متغییر    حیال با اینبدون تناوب بیشتر است. 

در  برابرسیینه نسبت متوسط قطر تاج درختان به قطر 

به قطری مختلف در هر سه ایستگاه نزدیک  هایطبقه

ایین  مقایسیۀ   منظوربهو تفاوت زیادی ندارد. است هم 

 95تیا   10قطیری   طبقیۀ متغیر در بین سه ایسیتگاه،  

 ظیاهراً و هیم   آن کیافی بیود  فراوانی هم که متر سانتی

اخیتالف بیشیتری داشیت،     ی دیگیر هاطبقهنسبت به 

 .(21)جدول  شدنمونه انتخاب و آزمون  عنوانبه

 طبقۀدر  برابرسینهمیانگین نسبت متوسط قطر تاج درختان به قطر مقایسۀ برای  طرفهکینس واریاتجزیۀ آزمون  -21جدول 

 شدهبررسیدر سه ایستگاه متر سانتی 95تا  10قطری 
 

 داریمعنی Fآمارۀ  میانگین مربعات آزادیدرجۀ  مجموع مربعات منابع تغییر

 119/1 1 110/1 تناوب

099/2 ns121/1 111/1 201 102/1 خطا 

 --- 202 109/1 کل

ns :دارمعنیغیر  

 

 099/2برابر  Fمقدار  ،21جدول اطالعات براساس 

میانگین متغیر نسبت متوسیط   دهدمیکه نشان  است

قطیری   طبقیۀ در  برابرسیینه قطر تاج درختان به قطر 

از  شیده بررسیی  هیای ایسیتگاه در متر سانتی 95تا  10

 ندارند. داریمعنینظر آماری اختالف 

 بحث
 درختان بنه ۀبرابرسینسقز و قطر شیرۀ برداشت 

تییأثیر رعایییت اصییول تنییاوب   تحقیییق، در اییین 

سینجی درختیان   های زیسیت برداری سقز بر نمایهبهره

نمیودار پیراکنش قطیری درختیان در     . شدبررسی بنه 

برداری مختلف نشان داد که های با تناوب بهرهایستگاه
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مربوط به درختان نی در هر سه ایستگاه بیشترین فراوا

 ؛ در حیالی کیه  متر استسانتی 91تا  10قطری  طبقۀ

برداری نیز بیشترین فراوانیی  ایستگاه بدون تناوب بهره

 قطری نسبت به دو ایستگاه دیگر دارد طبقۀرا در این 

 ،کیه در نمیودار مشیخا اسیت     طیور همان. (1)شکل 

های قطیری بیاالتر در   طبقهدرختان در  فراوانیکاهش 

با شیر  دو ایستگاه دیگر برخالف بدون تناوب گاهایست

درصد فراوانی  71که بیش از  طوریبه ،تند اتفاق افتاد

هیای قطیری   طبقهدرختان در ایستگاه بدون تناوب در 

 متر قرار دارد.سانتی 01کمتر از 

مییانگین  نشیان داد کیه    همچنین نتایج این تحقیق

در  قطیری  طبقیۀ در هیر سیه    درختیان  ۀبرابرسیین قطر 

ایستگاه با تناوب منظم بیشتر از ایسیتگاه بیدون تنیاوب    

قطیری   هیای هطبقدر  تنها داراختالف معنی اگرچهبود. 

های با تناوب منظم و نامنظم بیا  بین ایستگاهاول و دوم 

 یکییی از دالیییلایسییتگاه بییدون تنییاوب مشییاهده شیید. 

هیای بنیه در   اختالف سین تیوده   ،هااین تفاوتاحتمالی 

بنیدی قطیر   طبقیه که بیا   است شدهبررسیی هاایستگاه

ایین را هیم    تیوان میی امیا   ،درختان تا حدی مرتفع شد

بدون تناوب  هایایستگاهکه سقزگیری در کرد استنتاج 

، سیبر  شیود نمیکه به درختان بنه، فرصت ترمیم داده 

. اسییتمرار شییودیمییکییاهش رویییش قطییری درختییان  

کند یمسقزگیری فرصت رویش را از درختان بنه سلر 

صرف تولید سقز و تیرمیم  اغلر  ،انرژی درخت و و توان

تولیید سیقز بیرای    . شیود میی شیده  زخمپوست و چوب 

درختان بنه نوعی واکینش دفیاعی در برابیر صیدمه ییا      

تنیۀ  برای برداشت سقز بیر   بردارانبهرهزخمی است که 

شییرۀ  ؛ بنیابراین بیا برداشیت    کنندوارد میدرختان بنه 

در فصل روییش )برداشیت سیقز در    درختان بنه  ازسقز 

اینکه انیرژی   جایبهدرختان  ،(گیردمی تابستان صورت

آن را صییرف تولییید سییقز کننیید، خییود را صییرف رشیید 

 .(Dehghani Shuraki et al., 2006) کننییدمییی

Saeidizadeh et al. (2015) ه نیید کیی نشییان داد

سیالیانۀ  سبر کاهش درصد رویش قطیری   سقزگیری

تیودۀ  برداری نسبت به بهرهتحت  تودۀدرختان بنه در 

نشیان داده   2در جیدول  شده است. برداری بدون بهره

قطییورتر در هییای طبقییهشیید کییه تعییداد درختییان در 

تنیاوب  بیا  ایسیتگاه  تناوب مینظم بیشیتر از   با ایستگاه 

تنییاوب نییامنظم بیشییتر از بییا و در ایسییتگاه  ،نییامنظم

ایین   احتمیالی  یکی از دالیلایستگاه بدون تناوب بود. 

سیقز در  شییرۀ   ۀوقفی بیی اختالف اثر برداشت مداوم و 

. اسیت ایستگاه بدون تناوب نسبت به دو ایستگاه دیگر 

حییاکی از  Bordbar et al. (2006)نتییایج تحقیقییات 

طبقات قطری مختلف بود بین دار وجود اختالف معنی

و بیشترین ترمیم پوست مربوط به درختان جیوان تیا   

مربیوط بیه درختیان مسین     میانسال و کمترین ترمیم 

بود؛ در واقع این نکته ضرورت و اهمییت دورۀ تنیاوب   

 .دهدنشان میسقز را شیرۀ از  برداریبهرهدر 

 سقز و قطر تا  درختان بنهشیرۀ برداشت 

نشیان داده   2و  1، 5هیای  جدول در طور کههمان

قطیری در   طبقیۀ هیر سیه   میانگین قطر تاج در  ،هشد

 ایسیتگاه ظم و نامنظم بیش از های با تناوب منایستگاه

 90تیا   10قطیری   طبقۀ. اگرچه در بدون تناوب است

درصید بیین    2داری در سط  اختالف معنیمتر سانتی

های قطری بییش  طبقهاما در ؛ ها مشاهده نشدایستگاه

در قطیر متوسیط تیاج    متر ایین افیزایش   سانتی 50از 

داری خیود را  معنیی  طیور بیه ایستگاه با تناوب مینظم  

تحقیق نیز در  Ghahremany et al. (2016)ان داد. نش

خود به این نتیجه رسیدند که ارتفاع تاج درختان بنیه  

 ،برداری سقز قیرار گرفتنید  هایی که مورد بهرهدر توده

 سقز بیود.  ۀهای رهاشدداری کمتر از تودهمعنی طوربه
تواند سبر افزایش ارتفاع تاج افزایش ارتفاع درخت می

 (Ghahremany et al., 2016) شیود بنییز  درختان بنه 

داری ارتفاع درختیان  معنی طوربههم تحقیق در این 

قطیری   طبقیۀ های با تناوب منظم در هر سه در توده

احتمالی یکی از دالیل بیشتر از دو ایستگاه دیگر بود. 

افزایش قطیر متوسیط تیاج درختیان در ایسیتگاه بیا       

متیر  نتیسیا  50قطری بیش از  طبقۀتناوب منظم در 

در ایسیتگاه بیا   ارتفاع درختیان بنیه    بیشتر بودنهم 
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 .اسیییتقطیییری  طبقیییۀدر ایییین تنیییاوب مییینظم 

Ghahremany et al., 2016))  نشییان دادنیید کییه نیییز

 برداری از سقز سبر کاهش سیط  تیاج درختیان بنیه    بهره

سقزگیری با کاهش سط  تاج و در نتیجه کیاهش  شود. می

اهش رویش قطیری  سبر ک هابروسط  فتوسنتزی فعال 

 (.Saeidizadeh et al., 2015) شیود میی درختیان بنیه   
Karamshahi et al. (2004)  بیه  خیود  تحقییق  در نیز

کیه سیط  تیاج     طیوری بیه  ؛نتیجه مشیابهی رسییدند  

و حاکی از شرایط بهتر فیزیولیوژیکی درخیت    تربزرو

هیای بیا تنیاوب    که در ایستگاه استشادابی بیشتر آن 

 .شودمیمنظم مشاهده 

 درختان بنه ارتفاع کلسقز و شیرۀ برداشت 

 ارتفاع کیل میانگین  نتایج این تحقیق نشان داد که

 طبقیۀ در  جیز بیه ) درختان در ایستگاه با تناوب منظم

داری را که اخیتالف معنیی   مترسانتی 50تا  90قطری 

و در  ،بیشییتر از دو ایسییتگاه دیگییر ،(هییم نشییان نییداد

از ایسیتگاه بیدون    ایستگاه بیا تنیاوب نیامنظم بیشیتر    

 ،2و  1، 5هیای  جیدول براساس اطالعات . است تناوب

درختان در ایستگاه بیا تنیاوب    ارتفاع کلمیانگین بین 

 بیدون تنیاوب   وتناوب نیامنظم  با دو ایستگاه با منظم 

، اخیتالف  متر(سانتی 50تا  90قطری  طبقۀدر  جزبه)

 براسیاس نتیایج ایین تحقییق،    وجیود دارد.   داریمعنی

سقز از درختان بنه بر رشید ارتفیاعی   وقفۀ بیشت بردا

احتمیالی  آنها نییز تیأثیر منفیی دارد. یکیی از دالییل      

 ،درختان در طبقات قطیری مشیابه   ارتفاع کلاختالف 

در جاهیایی کیه اخیتالف فیاحش      ویژهبه هاپایهتراکم 

انبیوهی  درجیۀ   اینکیه امیا بیا توجیه بیه      ؛اسیت دارند 

نیسیت کیه سیبر    حدی های جنگلی در غرب به توده

آن افیزایش   تبیع بیه ایجاد رقابت نیوری در درختیان و   

تواند بر ارتفیاع درختیان   ارتفاع شود، برداشت سقز می

های دیگیر نییز بیه    بنه نیز تأثیرگذار باشد. در پژوهش

سینجی  های زیستبرخی از مشخصه دارمعنیاختالف 

 درختییان بنییه در سییقزگیری اشییاره شییده اسییت؛     

کردنید  بیان  Karamshahi et al., (2004) کهطوریبه

در مقایسه بیا درختیان    شدهسقزگیریبنۀ در درختان 

، شادابی کمتیر، رشید   شوندنمی برداریبهرهکه  ایبنه

شاخه کمتر و رشد طیولی و عرضیی بیرو نییز      ۀساالن

 .استکمتر 

بارر   هاای خوشاه سقز و تعاداد   ۀبرداشت شیر

 موجود بر روی درختان بنه

بررسی نشان داد که تحت ای آمار توصیفی متغیره

روی درختیان از نظیر    هیا خوشیه تعداد  تفاوت هرچند

ایستگاه بیا تنیاوب مینظم دارای    نبود،  دارمعنیآماری 

بیشترین میانگین تعداد خوشه میوه بیر روی درختیان   

( و 19با تناوب نامنظم ) های( بود و ایستگاه9/19بنه )

گرفتنید  های بعیدی قیرار   ( در رتبه2/11بدون تناوب )

 .(2و  1، 5های )جدول

بنیه در   درختیان ها در یکی از دالیل فراوانی خوشه

ایسیتگاه  بنۀ ایستگاه با تناوب منظم نسبت به درختان 

شادابی این درختیان اسیت کیه متیأثر از      ،بدون تناوب

همچنین کمتیر بیودن ایین     .استهای استراحت سال

در ایستگاه بدون تنیاوب مربیوط بیه چییدن      هاخوشه

های سیقزگیری بیرای   در سال هاخوشهقداری از این م

در ایستگاه  بردارانبهرهمصارف خانگی و فروش توسط 

نتیجیه گرفیت    تیوان میی . در واقیع  اسیت بدون تناوب 

زمانی که جنگل تحت تأثیر یک یا چند عامل مخیرب  

، بیا توجیه بیه نیوع و     گیردمیطبیعی یا مصنوعی قرار 

ادل یییا شییدت اثییر آنهییا ممکیین اسییت حالییت تعیی    

 یییا از بیین بییرود  شیود جنگیل تیییعیف   خیودتنظیمی 

 (Barnes et al., 1997) اسیتنتاج   تیوان میی بنیابراین  ؛

 هاشاخهروی تنه و  ایجادشده هایزخم که ترمیمکرد 

افیزایش تعیداد   سیبر  )تناوب زمیانی در سیقزگیری(،   

 افیزایش در نتیجیه  درختیان و   هیای شیاخه خوشیه در  

د زادآوری در ایسیتگاه بیا   ریزش بذر در زیر تاج و ازدیا

در شید  که در بیاال  کیر    طورهمانتناوب منظم است. 

و  Fallahchaii et al. (2009) تحقیقییات پیشییین 

Daryaei et al. (2012)    سرخشکیدگی بیشیتر تیاج و

 سیقزگیری کیه   ایبنیه بودن تاج در درختان  ترناسالم
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از آنهیا  کیه   ایبنیه در مقایسیه بیا درختیان     ندشیو می

است؛ از طیرف دیگیر   شده  تأیید شود،نمی داریبربهره

جیوان و سیالم    هیای شاخهبذر بیان داشت که  توانمی

 نامییۀ و دارای قیوه   تیر سیالم ، بیودن عالوه بیر بیشیتر   

های نیر  . توجه به وجود تعداد کافی پایهی استبیشتر

هیای  ها بیا پاییه  این پایهفاصلۀ و زیاد  با قدرت باروری

هیای جنگیل بنیه در    در توده افشانیمادری برای گرده

 ها از اهمییت زییادی برخیوردار   رابطه با تشکیل خوشه

 است.

تاا    نسابت قطار  رابطاۀ  سقز و شیرۀ برداشت 

 آنها ۀبرابرسیندرختان بنه به قطر 

مهم و بارز در تعیین شادابی و  هایشاخایکی از 

تعییین نسیبت مییانگین قطیر تیاج       ،سالمت درختیان 

. در ایین  اسیت آنه ۀرابرسیین بدرختان به میانگین قطر 

سیه  تحقیق پس از بررسیی فراوانیی درختیان بنیه در     

قطییر تییاج و میییانگین  گیییریانییدازهقطییری بییا  طبقییۀ

نسیبت  رابطۀ قطری  طبقۀمیانگین آن در هر محاسبۀ 

در و  طبقییهقطییر تییاج بییه قطییر برابرسییینه در هییر    

کیه از   طیور همیان . شدمطالعاتی مقایسه  هایایستگاه

 هیای طبقیه تعداد درختان در ، ستمشخا ا 2 جدول

بیا  ایستگاه تناوب منظم بیشتر از با قطورتر در ایستگاه 

تناوب نامنظم بیشیتر از  با تناوب نامنظم و در ایستگاه 

امیا مییانگین متغییر نسیبت     ؛ بودایستگاه بدون تناوب 

در  برابرسییینهمتوسییط قطییر تییاج درختییان بییه قطییر  

نزدیک به  قطری مختلف در هر سه ایستگاه هایطبقه

کیه  متر سانتی 90تا  10قطر  طبقۀدر  جزبهو بود  هم

در ایستگاه با تناوب مینظم بیا ایسیتگاه بیدون تنیاوب      

 داری را نشییان داددرصیید اخییتالف معنییی  0سییط  

اخییتالف  ،دیگییر قطییری طبقییۀدر دو  (5)جییدول 

 .نداشت داریمعنی

 آمدهدستبهسقز کرد که  خاطرنشاندر پایان باید 

در گیذران   دیربیاز بنه به دلیل نقشی که از  از درختان

ناحییه زاگیرس    نشینانجنگلزندگی و تأمین معیشت 

 ایویییژه اجتمییاعی -داشییته از اهمیییت اقتصییادی   

برخوردار است؛ بنابراین بیا اتکیای بیر آن و بیا اعمیال      

بیا رعاییت    بیرداری بهیره مدیریت و نظیارت صیحی  و   

و تنییاوبی اصییولی و فنییی جهییت برداشییت   هییایدوره

کمبییود زادآوری اییین  تییوانمیییاسییتراحت درختییان، 

اخذ بهره  جایبهدرختان را با کاشت و نگهداشت نهال 

یا با کیاهش   برداریبهره هایطر مالکانه و یا عوار  

در چنییین  تییا حییدودی جبییران و سییقز بییرداریبهییره

را درختیان بنیه    یحفاظیت و احییا  زمینۀ هایی جنگل

 فراهم کرد.
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Abstract 

In order to consider oleo- gum resin extraction periodicity on biometric variables 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, irregular and without periodicity). 

Then homogenous unit maps in GIS environment produced, and one unit with identical characteristic 

from any three different areas were selected. Sampling in the selected units was implemented on 100 

randomized pistachio tress with diameter at breast height (DBH) more than 25 cm. On each tree, 

DBH, total height, crown diameter and number of fruit bunches were recorded. Then the measured 

trees were classified to three different diameter classes as: 25- 35 cm, 35-45 cm and more than 45 cm 

diameter at breast height. Comparison between averages of the interested variables was done using 

ANOVA and Duncan tests. Results showed that except to the average of number of clusters, the 

averages of other interested variables, at least in one diameter classes, were significantly higher in the 

area with regular extraction periodicity compare to the area with irregular extraction periodicity. 

Finally, we concluded that oleo- gum resin extraction without regular periodicity had a negative 

impact on biometric variables of wild pistachio, therefore, we propose to consider the periodicity in 

the future extraction. 

Keywords: Pistachio tree, Oleo Gum resin, Biometric variables, Kurdistan. 
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