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Abstract
The wild pistachio in Kerman province includes two species, Pistacia atlantica and Pistacia khinjuk. These species are scat-
tered in an area of 545959 ha. They belong to the vegetative regions of Irano-Touranian and Zagros. The wild pistachio is 
almost observed in mountainous areas. Pistacia khinjuk does not make a type alone and only is seen together with Pistacia 
atlantica as a mixed type.  Pistacia atlantica has made ten types with Juniperus excelca, Acer monspesalanum and Amygdalus 
scoparia in Kerman province. It is mostly located on sandy loam soils. The habitat elevation is 1200 to 2800 meters above 
sea level, with a general slope of 5 to 50 percent higher in the north and west. Qualitatively, the habitats are thin, trees are 
provided from seedlings, with a spherical crown, the height and diameter at breast height of trees are large and regeneration 
of trees is low; additionally, they are exposed to many pests’ attacks. In order to manage these forests, it is suggested that 
sustainable management be applied to these forests, which can help improve the effective management of these forests.
Keywords: Irano-Touranian, Pistacia atlantica, Pistacia khenjuk, type, Kerman

Quantitative and qualitative study of Pistacia Forests in Kerman Province and 
suggestions to improve their management  

A. Shekarchian1*, M. Khodashenas2, M. Khoduri3, B. Poursafari4, M. Ghonchepour4 and Mohamad Fatahi5

چکیده
پسته  وحشی د ر استان کرمان با د و گونه بنه (Pistacia atlantica Desf) و خنجوک ).Pistacia khinjuk Desf( د ر مساحت 545959 
هکتار به صورت پراکند ه د ید ه می شود و جنگل نیز از نظر وضعیت، د ر کالسه تنک قرارگرفته است. بنه و خنجوک د ر استان کرمان د ر د و ناحیه 
رویشی ایرانی و تورانی و زاگرس به صورت جوامعی با ترکیبی از هر د و گونه وجود د ارد. د ر استان، پسته وحشی بیشترد ر مناطق کوهستانی 
و به صورت تود ه های بزرگ یا کوچک و حتی به صورت تک د رختانی قابل رؤیت است. خنجوک به تنهایی یا با گونه د یگری تشکیل تیپ 
نمی د هد و فقط بنه است که تیپ های خالص و مخلوط را شکل د اد ه است. بنه با گونه های ارس، کیکم و باد ام به صورت آمیخته تشکیل10 
تیپ را د اد ه است. این گونه بیشتر روی خاک های شنی لومی و قلیایی قرار گرفته است. این رویشگاه ها د ارای اقلیم نیمه خشک و د ر ارتفاع 
1200 تا 2800 متری با شیب عمومی 5 تا 50 د رصد بیشتر د ر جهات شمالی و غربی است. ازنظر کیفی رویشگاه ها تنک هستند، مبد أ 
د رختان د انه زاد، شکل تاج، کروی، ارتفاع و قطر برابر سینه د رختان متوسط تا زیاد و زادآوری کم است، این د رختان د ر معرض آفات زیاد ی 
نیز قرار گرفته اند. مسئله چرای بی رویه به قد ری مشهود است که د ر بعضی مناطق د رختی مانند کیکم را به صورت کپه ای می توان مشاهد ه 
کرد. پیشنهاد می شود، مد یریت پاید ار بر این جنگل ها اعمال شود، این روش می تواند به بهبود مد یریت مؤثر بر این جنگل ها کمک کند. 

واژههایکلیدی: ایرانی و تورانی، بنه، تیپ، خنجوک، کرمان
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مقدمه
یکی از مهم ترین عرصه های 

رها شد ه و د رحال تخریب شد ید د ر 
سطح کشور جنگل های پسته وحشی

 (Pistacia atlantica Desf.)
است که سطحی د ر حد ود د و میلیون 

به خود  را  و چهارصد هزار هکتار 
اختصاص می د هد )شکرچیان،1384(. 
با توجه به نقش بسیار مهم این جنگل ها د ر 
تثبیت خاک، جلوگیری از فرسایش، حفظ 
تولید  نیز  و  مناطق جنگلی  گیاهی  پوشش 
مرغوب ترین  از  یکی  کیفیت  با  برد اشت  و 
رد یف  د ر  )سقز(،  فرعی جنگل  محصوالت 
مهم ترین منابع اقتصاد ی کشور قرار می گیرند و 
وظیفه مهمی را د ر حیات اقتصاد ی– اجتماعی 
ساکنان این جنگل ها به عهد ه د ارند. متأسفانه تا 
سال 1380 د ر سطح کشور د ر زمینه میزان و 
پراکنش سطح جنگل های پسته وحشی و عوامل 
مؤثر بر این پراکنش مطالعات جامع و کلی انجام 
نشد ه بود. همچنین تا این سال د ر استان کرمان 
اطالعات مد ون و قابل استناد ی د ر رابطه با این 
گونه ها و جنبه های مختلف آن وجود ند اشت. 
این مهم با اجرای طرح بررسی عوامل مؤثر 
د ر پراکنش پسته وحشی د ر استان کرمان و نیز 
کل ایران د ر سال 1376 آغاز شد. اطالعات 
بسیار زیاد ی د ر این مورد به د ست آمد که از 
اطالعات آن د ر این مقاله استفاد ه شد ه است. 

اقداماتویافتهها
الف: د ر اجرای این تحقیق ابتد ا د ر حد امکان 
تمامی اطالعات موجود د ر د ست شرکت ها، 
انواع مختلف  اد ارات و اشخاص مختلف د ر 
و  علمی  مقاالت  کتب،  مطالعات،  گزارش، 
غیره د ر زمینه های مرتبط د ر استان به ویژه د ر 
مناطق بنه خیز جمع آوری و اطالعات مورد نیاز 
استخراج شد. نقشه های مورد نیاز جهت ترسیم 
محد ود ه های پراکنش پسته وحشی و مشخص 
کرد ن واحد های کاری )نقشه های توپوگرافی 
نقشه های  نیز  و   1  :250000  ،1  :50000
زمین شناسی 100000: 1( تهیه شد. سپس با 
جنگل گرد شی های متعد د، مشاهد ات عینی و 
د رخواست کمک از افراد آگاه محلی اقد ام به یافتن 
رویشگاه های جنس پسته وحشی د ر استان شد. 
اطالعات  کسب  با  مید انی:  فعالیت های  ب: 
به  مراجعه  موجود،  منابع  بررسی  و  اولیه 

آغاز شد.  زیر  به شرح  مید انی  پراکنش، عملیات  مناطق 
پسته وحشی  مختلف  گونه های  پراکنش  محد ود ه 
و  ترسیم   1  :50000 توپوگرافی  نقشه های  روی 
نقشه های 250000: 1 د ر محد ود ه مرز  به  سپس 
که رویش  مناطقی  د ر  منتقل شد.  استان  سیاسی 
آن  تیپ های  بود،  تیپ  به صورت  پسته وحشی 
به صورت خالص یا مخلوط مشخص شد. جهت 
بر  تیپ  هر  از وضعیت  د قیق  اطالعات  کسب 
حسب مساحت هر تیپ، حد اقل تعد اد 30 پالت 
نمونه برد اری مشخص  قطعات  با  تیپ  هر  د ر 
کلیه  و  اند ازه گیری شد  تصاد  فی  به صورت  و 
فعالیت های مید انی د ر این قطعات متمرکز شد. 
براساس نتایج آمار برد اری های کمی د ر د اخل 
پالت های مورد مطالعه و مد نظر قرار د اد ن د رصد 

تاج پوشش و نیز جنگل گرد شی های متعد د د ر 
سطح استان، د رنهایت 10 تیپ   عمد ه از پسته 
وحشی د ر استان کرمان شناسایی و حد ود آنها 
روی نقشه های 1:50000 به تفکیک ترسیم و 
نقشه تیپ تهیه شد. اند ازه قطعات نمونه بسته 
به تراکم جنگل و د رختان به صورتی که حد اقل 
تعد اد 30 د رخت و د رختچه د ر هر پالت قرار 
بگیرد، د ر نظر گرفته شد، برای هر قطعه یک 
فرم شامل اطالعاتی نظیر: شماره پالت، ارتفاع 
از سطح د ریا، شیب، جهت شیب، نوع د رختان، 
تعد اد، قطر برابر سینه، ارتفاع، ارتفاع تاج، زند ه 
یا خشک بود ن، منشأ د رخت، تعد اد جست و 
به تکمیل آن  آفات اختصاص د اد ه و نسبت 
اقد ام شد. پس از جمع آوری اطالعات هر تیپ 
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مساحتبهنامتیپ
درصدهکتار

التینفارسی

Pistacia atlantica  -Amygdalus scoparia18261833/5بنه-بادام

Pistacia atlantica- Acer monspesalanum15965829/3بنه-کیکم

Amygdalus scoparia- Pistacia atlantica7398313/6بادام-بنه

Juniperus excelca – Pistacia atlantica210953/9ارس-بنه

Pistacia atlantica204573/7بنه

بنه-کیکم-
بادام

 Pistaciaatlantica- Acer monspesalanum – Amygdalus

scoparia
191353/5

کیکم- 
Acer monspesalanm- Amygdalus scoparia- Pistacia atlantica174423/2بادام- بنه

کیکم-بنه- 
Acer monspesalanum – Pistacia atlantica- Juniperus excelca 59701ارس

کیکم-بنه- 
Acer monspesalanum - Pistaciaatlantica- Amygdalusscoparia22310/4بادام

بادام-بنه-
کیکم

 Amygdalus scoparia – Pistacia atlantica- Acer

monspesalanum
433707/9

جد ول 1- انواع تیپ های مختلف پسته وحشی د ر استان کرمان

جوان ترین و متراکم ترین جنگل های استان )پارک ملی خبر و روچون د ر جنوب غربی استان کرمان(
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د رصد انبوهی آن با استفاد ه از الگوی کوچلر 
مشخص و به عنوان وضعیت جنگل معرفی شد. 
برای روشن  شد ن وضعیت خاک د ر هر تیپ تعد اد 
یک پروفیل به عنوان شاخص حفر و نتایج آنالیز 
فیزیکی و شیمیایی آن د ر تفسیر اطالعات مورد 
بهره برد اری قرار گرفت. عالوه برآن خصوصیات 
ظاهری خاک د ر هر پالت توسط خاک شناس 
گرفت.  قرار  اجمالی  بررسی  مورد  طرح، 
تلفیق اطالعات مید انی با نقشه های مختلف و 
د رنهایت استخراج شرایط اکولوژیکی حاکم بر 
رویشگاه های پسته وحشی د ر استان انجام شد.

منظور  وحشی: پسته جنگلی تیپهای -1
یا گونه های چوبی  فعلی گونه  بیان  تیپ،  از 
با هم  یا مخلوط  به صورت خالص  که  است 
را  منطقه ای  پوشش  از  د رصد   90  ترکیبی 
د ر بر می گیرند )ال منصور، 1380(. شایان ذکر 
است که گونه غالب پسته وحشی د ر کرمان، بنه

د ر  و  بود ه   Pistacia atlantica Desf.
بخش های کوچکی از استان تعد اد  معد ود ی 
خنجوک .Pistacia khinjuk Desf به صورت 
پراکند ه به چشم می خورد که می توان به د و منطقه 
باالی سد نراب د ر جیرفت و منطقه اسفند قه اشاره 
کرد. جد ول  1 تیپ های مختلف پسته  وحشی و 
مساحت آنها را د ر استان کرمان نشان می د هد. 
قابلیت و خاكشناسی زمینشناسی، -2
د ر  وحشی  پسته  مختلف  تیپ های  اراضی: 
و  تپه ها، فالت ها  کوه ها،  بیشتر روی  استان 
تراس های فوقانی و د ر شرایط محد ود تر روی 
واقع  باد بزنی شکل سنگ ریزه د ار  واریزه های 
شد ه اند، د ر کوهستان ها که بیشتر تیپ های بنه 
و بنه کیکم، به چشم می خورد واحد های اراضی 

نامتیپ

مشخصاتخاك

عمق
)cm(

pH)EC(هدایتالکتریک
dS/mبافتخاك

بنه- باد ام

0-15
15-30
30-45
45-60

7/2
7/3
7/3
7/4

0/3
0/4
0/5
0/6

شنی- لومی

بنه- کیکم
0-20
20-40
40-60

7/3
7/4
7/4

0/5
0/4
0/4

شنی- لومی

باد ام- بنه

0-20
20-40
40-60
60-80

7/2
7/3
7/3
7/4

0/31
0/42
0/43
0/51

شنی- لومی

ارس- بنه
0-15
15-30
30 >

7/3
7/4
7/4

0/3
0/41
0/45

شنی

بنه- کیکم- باد ام
0-25
25-50
50-75

7/2
7/3
7/3

0/33
0/39
0/43

شنی- لومی

کیکم- باد ام- بنه
0-20
20-40
40-60

7/4
7/5
7/6

0/41
0/43
0/46

شنی- لومی

کیکم- بنه- ارس
0-20
20-45
40-60

7/2
7/3
7/4

0/39
0/41
0/45

شنی

کیکم- پسته- باد ام
0-20
20-40
40-60

7/2
7/3
7/6

0/41
0/52
0/54

شنی- لومی

بنه
0-20
20-40
40-60

7/4
7/5
7/8

0/42
0/53
0/60

شنی- لومی

باد ام- بنه- کیکم
0-20
20-40
40-60

7/2
7/3
7/6

0/41
0/52
0/54

شنی- لومی

جد ول 2- مشخصات اجمالی خاک )فیزیکی و شیمیایی( تیپ های مختلف پسته وحشی د ر خاک های کم عمق

نقش  به  جه  تو با 
جنگل ها  ین  ا مهم  ر  بسیا

از  جلوگیری  خاک،  تثبیت  د ر 
هی  گیا شش  پو حفظ   ، یش سا فر

مناطق جنگلی و نیز تولید و برد اشت 
ین  ب تر غو مر ز  ا یکی  کیفیت  با 
محصوالت فرعی جنگل )سقز(، د ر 
رد یف مهم ترین منابع اقتصاد ی 
. ند می گیر ر  ا قر ر  کشو
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3-1 و 5-1 حاکم بود ه که این واحد ها 
متشکل از تشکیالت سنگ های سخت 
آهکی، ماسه ای، شیل، با خاک های بسیار 
کم عمق سنگ ریزه د ار و غیر یکنواخت 
است. د ر تپه ها تیپ های )باد ام کوهی- 
بنه خالص  و  باد ام کوهی(  )بنه-  بنه(، 
مشاهد ه می شود که واحد اراضی 2-1 به عنوان 
سنگ های  از  متشکل  و  بود ه  عمد ه  واحد 
آتشفشانی–آهکی با خاک های خیلی کم عمق 
سنگ ریزه د ار با بافت سبک است )جد ول 2(. 
تیپ های مختلف پسته وحشی د ر استان کرمان 
روی خاک هایی با بافت سبک با میزان شن 59 
اند ازه گیری شد ه د ر   pH د رصد قرار گفته اند
منطقه بین 7/2 تا 7/8 و میزان شوری خاک 
از 0/23 گرم بر لیتر تا 0/41 گرم بر لیتر متغیر 
بود ه است. تیپ اراضی غالب تیپ فالت ها و 
تراس های فوقانی، تپه ها و د ر بخش های فوقانی 
کوه ها با واحد های اراضی 1-3، 1-5، 1-2، 
1-1، 2-2 است که از مشخصات عمد ه این 
مناطق تنوع نوع خاک از سنگی و سنگالخی 
است. لومی  شنی  نیمه عمیق  خاک های  تا 
مناطق در توپوگرافیوشیب 3-وضعیت
ارتفاع و شیب غالب  استان: مختلفجنگلی
د ر جنگل های بنه استان د ر جد ول 3  نشان 
د اد ه شد ه است. پراکنش بنه د ر استان از ارتفاع 
1200 متر با تیپ )باد ام- بنه( آغاز و تا ارتفاع 
2800 متر از سطح د ریا د ر تیپ )ارس- بنه( 
اد امه د ارد. به عنوان نمونه تیپ )باد ام- بنه( از 
ارتفاع 1200 متر با تیپ )بنه- کیکم- باد ام( 
و )بنه- کیکم( تد اخل ارتفاعی د ارد که د ر باال 
بنه( مخلوط می شود. مناطق  با تیپ )ارس- 
رویشی مختلف بنه د ر استان روی اراضی با 
شیب حد ود 50-5 د رصد به چشم می خورد 
به  مربوط  مناطق  شیب  د رصد  بیشترین  که 
شیب 25- 5 د رصد است. ارتفاعات مناطقی 
که روی آنها تیپ های مختلف بنه رویش د اشته 
است از شرق به غرب امتد اد یافته، لذا جهت 
عمومی منطقه د ر جهت شمال بود ه و رویش 
اکثر قریب به اتفاق تیپ ها د ر این جهت است. 
بخش وسیعی از تیپ ها روی تپه ها و کوه های 
موجود د ر منطقه که د ارای جهات جغرافیایی 

مختلف هستند رویید ه اند.
4-اقلیموآبوهوا:اگرچه مطالعات و گزارش ها 
به این نکته اشاره د ارند که د رختان بنه اقالیم 
خشک ونیمه خشک، مد یترانه ای نیمه مرطوب 

مرطوب  قلیم  ا محد ود  به صورت  حتی  و 
نیمه گرمسیری را تحمل می کند )فتاحی،1374؛ 
نگهد ار صابر،1380( یا د ر چهار ناحیه رویشی 
و  ایرانی  ارسبارانی،  یعنی  شمال  از  خارج 

تورانی، خلیج عمانی و زاگرس رویش د اشته اند 
)ابراهیمی رستاقی ،1380(. لیکن به د لیل شرایط 
خاص حاکم بر منطقه زاگرس، جنگل های غالب 
این گونه به خوبی مشهود بود ه و رویشگاه اصلی 

شیبغالبارتفاعازسطحدریا)متر(نامگونهناممنطقهردیف

30-28005-2600بنهشهربابک1

30-280010-2600بنهامیرآباد- سیرجان2

30-280010-2000بنهکوه خواجویی- سیرجان3

50-2500150-2300بنهارتفاعات کوه مگسی د ر بافت4

50-270010-2300بنه و خنجوکارتفاعات خبر5

50-250030-2300بنهارتفاعات کوشک6

50-240010-2200بنهرابر بافت7

50-280010-1200بنه و خنجوکسد جیرفت به طرف سارد وئیه8

50-270010-1800بنه و خنجوکارتفاعات د لفارد به طرف د هبکری9

50-270010-1200بنه و خنجوکارتفاعات د هبکری به طرف بم و جیرفت10

30-250015-1200بنه و خنجوکارتفاعات کوه قرگتوئیه11

جد ول 3- وضعیت ارتفاع از سطح د ریا و شیب د ر مناطق رویش پسته وحشی استان کرمان

حفاظت ریشه بنه از خاک مناطق کوهستانی )منطقه گلوچار از توابع شهرستان رابر د ر استان کرمان(
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را به خود اختصاص د اد ه است. باید خاطر نشان 
پسته  جنگل های  از  وسیعی  بخش  که  کرد 
وحشی د ر استان کرمان را اقلیم نیمه خشک و 
فراخشک براساس طبقه بند ی اقلیمی د ومارتن 
گسترش یافته تشکیل می د هد که به نظر می رسد 
شرایط مساعد تری را برای اد امه حیات این گیاه 
فراهم کرد ه است. اما با نزد یکی به اقلیم خشک 
بیابانی، پراکنش پسته وحشی نیز محد ود می شود. 
بنابراین مشخص است که د ر اقلیم خشک بیابانی 
که د ارای بارند گی پایینی است و از سطح ارتفاعی 
پایین تری نیز برخورد ار است، پسته وحشی رشد 
نمی کند. آمار هواشناسی د ر استان از 14 ایستگاه 
هواشناسی د ر نزد یک ترین مناطق به جنگل های 
د ر  بارند گی  مقد ار  بیشترین  تهیه شد.  استان 
مناطق، مربوط به فصل های پاییز و زمستان و د ر 
ماه های د ی و بهمن بود ه و د ر فصل تابستان بیشتر 
بد ون بارند گی یا به ند رت د ارای ریزش های 
مختصری است. گرم ترین ماه های سال ماه های 
تیر، مرد اد، خرد اد و شهریور، همچنین سرد ترین 
ماه های سال آذر، د ی، بهمن و اسفند گزارش 
شد ه است. از نظر تبخیر ماه های آذر، د ی، بهمن 
و اسفند د ارای کم ترین مقد ار و ماه های خرد اد، 
تیر، مرد اد و شهریور د ارای بیشترین مقد ار تبخیر 

هستند )شکرچیان،1384(.
5-مشخصاتکمیجنگل: د ر تمامی تیپ های 
د ید ه  تخریب  به شد ت  پسته وحشی  مختلف 
می شود و وضعیت جنگل براساس طبقه بند ی 
د رصد  با  تنک  جنگل  کالسه  د ر  کوچلر 
تاج پوشش بین 25-0 قرار گرفته است. به نظر 
می رسد که اولین عامل اصلی تخریب چرای 
بی رویه د ام است، کیکم ها د ر بعضی مناطق مانند 
د هبکری و گوغر به ترتیب از توابع بم و بافت بر 
اثر چرای مفرط به صورت کپه ای د ر آمد ه اند و 
تغییر شکل د اد ه اند. عامل د وم د خالت مستقیم 
و غیرمستقیم انسان است که با سرشاخه زنی، 
برد اشت میوه، قطع د رخت و تغییر کاربری باعث 
تخریب د ر این مناطق شد ه اند. د ر این رابطه باید 
گفت که د ر استان تخریب د ر مناطقی که عشایر 
کوچ رو وجود د ارند با مکان هایی که عشایر ساکن 
شد ه اند، یکسان است، حتی د ر مناطقی که عشایر 
کوچ رو وجود د ارند تخریب تا اند ازه ای بیشتر 
است زیرا عشایر به د لیل کوچ و د اشتن د و مکان 
برای زند گی حد اکثر فشار را به جنگل ها وارد 
می کنند و از حد اکثر د ام بهره می برند. آنچه باید 
گفت این است که د ر این مناطق عامل اصلی 

تخریب د ام بستگی به نوع د ام د ارد و هرجا که 
نوع د ام بز بود ه است جنگل های منطقه تخریب 
شد ید تری نسبت به مناطقی د اشته اند که د ام آنها 
را گوسفند تشکیل د اد ه است. مبد أ د رختان بنه د ر 
استان به طور کلی د انه زاد است و آثاری از جست، 
تنه جوش و پاجوش مشاهد ه نمی شود، البته باید 
خاطر نشان کرد که د ر منطقه حفاظت شد ه خبر 
د ارای پاجوش  از د رختان  بعضی  و روچون 
هستند که د ر پای بعضی د رختان تا حد ود 20 
پاجوش نیز د ید ه می شود. اکثر د رختان بنه د ارای 
تاج سالم و کروی با سایه اند از زیاد بود ه که با 

افزایش ارتفاع، تا اند ازه ای تاج از حالت کروی 
به حالت غیرمنظم و بد ون فرم تغییر یافته است. 
ارتفاع بیشتر د رختان باالی 3 متر هستند. د ر 
خصوص زادآوری د ر جنگل های پسته وحشی 
به د لیل محد ود بود ن یا به عبارتی د ر حد صفر 
مناطق حفاظت شد ه ای  به جز  زادآوری  بود ن 
مانند منطقه خبر و روچون د رختان بنه از سن 
باالیی برخورد ار هستند، اگرچه، تفاوت سنی 
می  شود.  مشاهد ه  جنگل ها  د ر  پایه ها  میان 
و  بود ه  میان سال  و  کهن سال  بیشتر  د رختان 
به سن د یر زیستی رسید ه اند. حد اقل قطر برابر 
سینه 8 سانتی متر و حد اکثر قطر برابر سینه 80 
سانتی متر اند ازه گیری شد ه است. میانگین قطر 
برابر سینه د رختان بنه د ر تیپ های مختلف 39 
سانتی متر است که نشان د هند ه سن بسیار باالی 
جنگل های بنه د ر این استان است. اگر به ازای 
بنه یک  برابر سینه د رختان  هر میلی متر قطر 
سال د ر  نظر گرفته شود که د ر مطالعات طرح 
رویش قطری د رخت بنه د ر استان فارس به 

د ست آمد ه است )رعیتی نژاد، 1378(، متوسط 
بنه د ر استان کرمان 145 سال  سن د رختان 
است. تنه بعضی از د رختان نیز به علت اینکه 
به سن د یرزیستی رسید ه اند پوک شد ه  است که 
قطر آنها حد ود یک متر اند ازه گیری شد، این 
د رختان نیز د ر موارد ی مشاهد ه می شوند که 
د رخت به وسیله خود انسان ها حفظ شد ه است. 
د ر بررسی زادآوری و تولید بذر باید خاطر نشان 
تا  د رختان  زادآوری  توان  اگرچه  که،  کرد 
حد ی خوب است ولی به د لیل چرای مفرط د ر 
تمامی تیپ ها آثاری از د رختان جوان به چشم 

یا  که قرق شد ه  مناطقی  د ر  البته  نمی خورد، 
صعب العبور است زادآوری د ید ه می شود. بهترین 
زادآوری بنه د ر ارتفاعات 2500-2200 متری 
از سطح د ریا مشاهد ه شد، این موضوع نشان 
می د هد که مشکل اصلی د ر زادآوری د رختان 
بنه همان د ام است. اگرچه د رصد قابل توجهی 
از میوه های جمع آوری شد ه بد ون مغز هستند 
لیکن میوه های پر و سالم از قوه   نامیه باالیی 
برخورد ارند. این موضوع مؤید این نکته است 
که بنه از نظر توان زادآوری مشکل جد ی ند ارد. 
د ر این رابطه باید گفت اگرچه د ام، عامل اصلی 
خسارت به این جنگل ها است اما خسارت های 
ناد ید ه  نباید  تشی و خرگوش را به هیچ وجه 
به  د و جانور عالوه بر اینکه  این  گرفت چون 
پوست د رختان بنه آسیب می رسانند، نهال های 
بنه را نیز د رآورد ه و با د ند ان قیچی می کنند تا 
همان نهال های محد ود ی را که به وجود آمد ه اند 
نیز از بین ببرند)شکرچیان، 1384(. اگر د ر مناطقی 
نهال های کوچک بنه مشاهد ه می شود، به این د لیل 

جنگل های بنه خالص )د هبکری از توابع شهرستان بم استان کرمان(
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است که نهال های بنه د ر مناطق حفاظت شد ه 
مانند خبر فقط د ر بین گیاهان خشبی یا خارد ار 
توانسته اند رشد کنند. بهره برد اری از د رختان بنه د ر 
استان کرمان محد ود به بهره برد اری از برگ، میوه 
و سرشاخه ها است و از صمغ د رختان بنه برای 
تهیه سقز بهره برد اری نمی شود، د رنتیجه هیچ گونه 
آثاری از تیغ زد ن روی تنه د رختان نیز مشاهد ه 
نمی شود، صد مات وارد ه به د رختان بیشتر ناشی 
از برد اشت چوب و بذر و قطع سرشاخه ها و برگ 
د رختان برای تغذیه د ام و انسان )د ر مورد بذر( 
است. د ر خصوص آفات و امراض د ر جنگل های 
پسته وحشی باید گفت که این عامل نقش مؤثری 
د ر تخریب و نابود ی پایه های بنه از طریق پوکی 
بذر د ارد. براساس بررسی های به عمل آمد ه 24 
نوع آفت و د و نوع بیماری روی د رختان بنه د ر 

استان شناسایی شد ه است.

نتیجهگیری
با توجه به مطالعات انجام شد ه مشخص شد که 
گونه های پسته وحشی د ر استان کرمان د ر اقالیم 
فراخشک و نیمه خشک بیشترین پراکند گی را د ارد 
و د ر بعضی مناطق مانند کوه های جبال بارز اقالیم 
نیمه مرطوب نیز د ر مناطق پراکنش د ید ه می شود 
و د ر آنجا پسته وحشی ازنظر سالمت و شاد ابی 
از مناطق د یگر بهتر به نظر می رسد که با نتایج 
استان های ایالم و فارس مطابقت د ارد )فتاحی، 
1374؛ نگهد ار صابر، 1380و قهاری و همکاران، 
1395(. یافته های خاک شناسی نشان د هند ه آن 

است که پسته وحشی روی خاک های کم عمق 
شنی  لومی با خاصیت قلیایی، بافت سبک و د ارای 
سنگ ریزه قرار گرفته است که با نتایج استان زنجان، 
فارس و ارد بیل هماهنگی د ارد )نگهد ار صابر، 
1382؛ د اورپناه، 1388 و رستمی کیا و همکاران، 
1388(. عمد ه پراکنش بنه د ر ارتفاعات 1200 تا 
2800 متری از سطح د ریا و د ر شیب های 5 تا 50 
د رصد، بیشتر د ر جهت شمالی قرار گرفته است 
که با مطالعات نگهد ار صابر و همکاران )1388(
د ر استان فارس مطابقت د ارد. جنگل های استان 
تخریب یافته و د ر کالسه تنک هستند که انبوهی 
آنها کمتر از 25 د رصد است و این مورد با نتایج 
تحقیقات استان یزد هماهنگی کامل د ارد ) راد و 
فتاحی، 1384(. این موضوع که بیشتر د رختان 
با مبد أ د انه زاد وتاج کروی مشاهد ه می شوند 
به د لیل سن باالی د رختان و چرای د ام است 
که از به وجود آمد ن پا جوش د ر پای د رختان 
جلوگیری می کند. باید گفت که تأثیر شرایط 
اقلیمی و تراکم د رختان بر شکل تاج نشان د اد ه 
است که با افزایش ارتفاع و کاهش تبخیر و تعرق 
و افزایش رطوبت، تاج د رختان بازتر خواهد 
شد و د ر نتیجه جهت جغرافیایی نیز بر فرم تاج 
بی تأثیر نیست و د ر شیب های شمالی و غربی 
تاج د رختان بازتر از شیب های جنوبی و شرقی 
است که د ر این مطالعه نیز کاماًل به اثبات رسید ه 
است )فتاحی، 1374(. ارتفاع د رختان بی شک 
بد ون تأثیر از شرایط رویشگاهی آنها نیست و با 
افزایش ارتفاع محل رویش ارتفاع د رختان نیز 

کاهش یافته است که این امر نیز به د لیل وجود 
باد د ر ارتفاعات باال است و د رنتیجه د رختان به 
 ناچار برای مقاومت بیشتر د ر مقابل باد از ارتفاع 
خود می کاهند، مگر د ر موارد ی که سن جنگل، 
بیشتر از سن جنگل های ارتفاعات پایین بود ه 
است. چرای د ام و توسعه کشاورزی و استفاد ه 
از هیزم به عنوان سوخت از بزرگ ترین عوامل 
تخریب و عد م زاد آوری د ر جنگل ها شناخته 
شد ه اند که با مطالعات نگهد ار صابر و همکاران 
)1382( هماهنگی د ارد. باال بود ن متوسط قطر 
برابر سینه د رختان به د لیل عد م زادآوری د ر طول 
سالیان متماد ی د ر جنگل است که این موضوع 
د ر بیشتر جنگل های بنه د ر جنوب کشور د ید ه 
می شود. بهره برد اری د ر استان با غرب کشور 
متفاوت است و بهره برد اری از صمغ د رخت د ید ه 
نمی شود که با شرایط جنگل های پسته وحشی 
د راستان یزد مشابه است )راد، 1384( از میان 
آفات شناسایی شد ه پروانه برگ خوار بنه و زنبور 
مغزخوار خسارت قابل توجهی به جنگل های استان 
وارد می کنند که تقریباً مشابه گزارش آفات بنه د ر 
استان هرمزگان و فارس است )شریفی، 1380؛ 

زرقانی،1380 و آل منصور، 1380(.

پیشنهادات
بهینه جنگل های  1- تهیه طرح های مد یریت 
استان کرمان با تأکید بر حفاظت و حمایت از 

گونه های مهم مانند بنه.
2- قرق کرد ن مناطق بنه خیز شاخص استان 

رویید ن بنه حتی د ر سنگ نشان د هند ه اوج تحمل این گونه د ر شرایط بد محیطی )منطقه باغ کنار از توابع شهرستان بافت استان کرمان(
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به منظور زادآوری و به وجود آمد ن پایه های جوان.
باید  بنه  برای موفق  شد ن زادآوری گونه   -3
جنگلبانان از نهال های به وجود آمد ه د ر سال 
اول به وسیله حفاظ فرد ی مانند خار و خاشاک 
و د یگر موارد محافظت کنند ه استفاد ه کنند تا از 
د ست جوند گان و حیوانات د یگر د ر امان باشند. 
4- به وجود آورد ن چرای تناوبی د ر مناطقی 
هستند. برخورد ار  کمتری  تخریب  از  که 

5- اجرای طرح های چند منظوره د ر مناطق 
پراکنش پسته وحشی با مشارکت مرد م ساکن 
افزایش  و  اشتغال  ایجاد  به منظور  د ر جنگل 

توان مالی آنها. 
6- مبارزه با زنبور مغزخوار بنه، مهم ترین آفت 
د ر این جنگل ها که عامل جلوگیری از توان 

زادآوری بنه است. 
7- تغییر د اد ن نوع د ام از بز به گوسفند د ر 

مناطق جنگلی استان.
8- رساند ن سوخت به ساکنین مناطق جنگلی و 
ترویج جنگل د اری د ر بین ساکنین د ر سنین پایین.

به  جنگل  کاربری  تغییر  از  جلوگیری   -9
اراضی د یم.

از  و حمایتی  حفاظتی  مد یریت های  د ر 
جنگل های بنه استان بهترین راه، انتخاب مناطق 
شاخص و مستعد زادآوری د ر مساحت های 
قابل رسید گی است. د ر این جنگل ها اگرچه 
بذرهای بنه با آفاتی مانند زنبور مغزخوار بنه، 
تهد ید  د رخت،  این  آفت  مهم ترین  به عنوان 
می شوند ولی د ر هر صورت با قرق کرد ن آنها 
می توان امید د اشت که حد اقل چند ین نهال بنه 
د ر زیر هر د رخت ماد ری د ید ه شود، کما این  
که د ر مناطقی مانند منطقه حفاظت شد ه خبر تا 
30 عد د نهال بنه را می توان د ر زیر هر د رخت 
مشاهد ه کرد اما د ر سال بعد به  علت ند اشتن 
این  از  اثر تغذیه جوند گان  حفاظ فرد ی، د ر 
نهال ها، اثری از هیچ کد ام د ید ه نمی شود و تنها 
نهالی باقی می ماند که د ر میان یک د رختچه 
یا بوته بزرگ یا خارد ار استقرار یافته باشد. 
این موضوع اهمیت حفاظ فرد ی و به کار برد ن 
آن را د ر زادآوری جنگل د ر این گونه مناطق 
نشان می د هد. پس جنگلبانان ما می توانند د ر 
بهار د ر مناطق حفاظت شد ه با د ر نظرگرفتن 
به  بسته  از جنگل،  نهال د ر هر هکتار  تعد اد 
با واکاری  نهایی مورد نظر  تراکم  تراکم آن و 
کرد ن نهال های موجود یا کاشت بذر و نهال 

از  آن  برای  ایجاد حفاظ  و  خالی  نقاط  د ر 
بوته های خارد ار و د ر صورت موجود بود ن 
از حفاظ های چوبی  استفاد ه  بود جه مناسب، 
و توری به راحتی نهال مورد نظر را از د سترس 
را  تجد ید حیات جنگل  و  جوند گان خارج 
که  استان  از  مناطقی  د ر  د ارند.  نگاه  پاید ار 
حفاظت و قرق د ر آنها مقد ور نیست، بهتر آن 
است که سیاست چرای تناوبی د ر آن مناطق 
بز به گوسفند و  از  بر تغییر نوع د ام  با تکیه 
د ر صورت تخصیص بود جه مناسب، پرد اخت 
وام به اهالی د امد ار جهت ایجاد د امد اری های 
صنعتی یا نیمه صنعتی، توصیه شود تا از فشار 
د ام به جنگل تا حد ممکن جلوگیری به عمل 
طرح های  غالب  د ر  می توان  همچنین  آید. 
د امد اری  به جای  زنبورد اری  به  چند منظوره 
تکیه کرد. اد اره کل منابع طبیعی و آبخیزد اری 
فشار  که  مناطق جنگلی  د ر  می تواند  استان 
وام های  با  می شود  احساس  آن  د ر  زیاد ی 
اند ک نمایند گی های فروش گاز و نفت را با 
مشارکت مرد م منطقه د ر اختیار بعضی از اهالی 
قرار د هد تا با توجه به راحت بود ن مصرف این 
سوخت ها به جای هیزم از فشار برد اشت هیزم 
از جنگل کاسته شود. اد اره کل منابع طبیعی و 
آبخیزد اری استان د ر تفاهم نامه ای با آموزش و 
پرورش استان می تواند کتاب هایی را د ر سطح 
د بستان با هد  ف روشن کرد ن اهمیت جنگل تهیه 
و د ر اختیار معلمان این مناطق قرار د هد تا د ر 
سطح محد ود ی به عنوان یک د رس ضمیمه ای د ر 
علوم به د انش آموزان تد ریس و تفهیم شود. این 
موضوع می تواند اهمیت جنگل د ر محیط زیست 
را برای این د انش آموزان از همان سنین پایین 
یادآور شود که می تواند د ر رفتار آیند ه آنان 
با طبیعت وحتی والد ین آنان بسیار مؤثر باشد. 
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