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 بیابان پژوهشی مهندسی اکوسیستممجله علمی

 ۲۰ـ11، صفحه ۶139سال ششم، شماره چهاردهم، بهار 

 

 
 

 خشکنیمهدرختان بنه در مناطق خشک و در تخریب  مؤثرعوامل  یبررس

 

 2، پیمان معدنچی*1جان آبکارعلی

 

 

 
 ۲9/۲/139۶تاریخ پذیرش:                                                                                                                         1۶/1/139۶تاریخ دریافت: 

 

 

 

  یدهچك
اهلیی و وحییی، تودیید بی ر و  یهاعلوفه دام تأمین، کنترل سیل، خاک و آب، حفظ توریسماکو، یعیطب یهادرخت بنه از بعد جاذبه

شید   گونیه ایینعوامل متعددی باعث تخریب  ،های اخیردر دهه .دکنایفا می خیکنیمه در مناطق خیک وار مهمی ینقش بس ،صمغ

 میثررعوامیل شناخت  .است( Histrix indica)توسط تیی ها ، گرفتن پوست تنۀ آنبنه یهایکی از عوامل اصلی تخریب جنگل. است

ق حاضیر، ییهدف از تحق .است ناپ یراجتناب و یرورض یامر ی،علم مناسب و یراهکارها ارائۀ منظوربهآفت  این تخریب شدت در

 ۀگونی ایینخطیر انقیرا   افیزایش در و نقیش آن توسط تیی این درخت پوست تنۀ تخریبدر میزان  مثررعوامل  ترینمهم یبررس

 یتوسیط تییهیا آن ۀکه پوسیت تنی تحت خطر یزارهابنه یاز بررس پس ،ن منظوریبد .است خیکنیمه در مناطق خیک و یجنگل

 50 ،ن قطعیهییدر ا .دشیانتخیاب  سییرجان گنبدچهار ۀدر منطق هکتار 200به مساحت حدود  بنه از جنگل ایقطعه است، شد  گرفته

از  هیامیانگین مقایسیۀ منظوربیه .گردیید یابیارز هاآن به یتوسط تی خسارت وارد  انتخاب شد و یتصادف صورتبهاصله درخت بنه 

درصید ییک  در سیط هیا آن پوسیت تنیۀ یزان گرفتگیم سن درختان درج نیان داد ینتا د.دار استفاد  شآزمون کمترین اختالف معنی

  برابر بیش از درختان مسن است. 5/2میزان تخریب در درختان جوان  است. دارمعنی

 .تنهقطر  دار، چهارگنبد سیرجان، خیکسادی، تخریب پوست تنه،آزمون کمترین اختالف معنی: یدیکل هایواژه

                                                 
 جیآمیوز  و تیرو قیات،یاسیتان کرمیان، سیازمان تحق یعییو منابع طب یکیاورز قاتیمرکز تحق ،یزداریک و آبخحفاظت خا قاتیبخش تحق اریاستاد .1

  Email: abkar804@yahoo.com /مسئول ۀسندینو، کرمان یکیاورز

آمیوز  و  قیات،یحقاسیتان کرمیان، سیازمان ت یعییو منیابع طب یکیاورز قاتیمرکز تحق ،یزداریحفاظت خاک و آبخ قاتیبخش تحقمربی پثوهیی  .2

 کرمان یکیاورز جیترو
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 12                                                                           ۶139بیابان، سال ششم، شماره چهاردهم، بهار  پژوهشی مهندسی اکوسیستممجله علمی

  مقدمه
جینس  نیی. ااست Anacardiceae ۀمتعلق به خانواد پستهجنس 

 نیب کایو آمر قای، اروپا، آفرایآس ۀو در چهار قار یشماد مکر یدر ن

انتیار آن  نییتریپراکنش دارد. ب یشماد ۀدرج ۴5ی15 هایعر 

 ،یفتیاحاسیت ) یشیماد ۀدرج ۴۳ی20 ییایجغراف هایعر  نیب

 نیگونه از ا 5 تاکنون رانیدر ا( 201۳ ،نحسینی و همکارا؛ 1995

 در پسیته جنس یهاگونه ،کلی طوربه .است شد  گزار جنس 

 هییایبخشو  رهییایکو ،یمرطییوب خییزر ۀمنطقیی غیرازبییه راناییی

نقاط پراکنش دارد.  ریدر سا ،فارسخلیجعمان و  یایدر ایجلگه

پیراکنش و  نظیر از رانییدر اوحییی پسیته  ۀگونی ترینمعروف

 یدرختی گونیه ایین. (1999)جوانیییر،  اسیت 1نهبۀ گون ،تیاهم

متیر  5/1آن بیه  ۀسیین برابیرقطیر  ،متر 12 است با ارتفاع حداکثر

شیکل اسیت. یکرو و انبیو  یتیاج یدرخیت دارا نیا .رسدیم

فیرد،  ایشیانهتک یهااز فلس و برگ د یپوست آن معموالً پوش

 ازاسیت.  رمتسیانتی ۳یی5/1و عر   ۸ی۳ نیب یو با طود یچرم

متیر از سیط   ۳000ی۷00 نیدر ارتفاع ب گونه این ،یاکودوژ نظر

سیبک تیا  یآهکی هیایخاک .(19۷6)ریابتی،  پیراکنش دارد ایدر

 ایبنه گونیه .است گونهاین پسند مورد ۸ی۷ برابر با pHبا  نیسنگ

 عین درباد، گرما و  ،یشور ،یمقاوم به خیک پسند،یروشناست 

. (2001ای، )جزییر  کندیرا تحمل م رجهصفر د ریز یدما ،حال

 یریدر جلیوگ ینقش مهم ،کربن تیتثب نظر از گونه این نیهمچن

 ،میبو یهاگونه ریهمرا  سادارد و به ایگلخانه هایانتیار گاز از

و  2ارداالن) کیربن در هکتیار را دارد کیلیوگرم 100 تیتثب ییاتوان

در اکثیر نقیاط  گونه این یعیطب اتیح دیتجد. (2001همکاران، 

 ،اقتصیادی نظیر ازبنیه  .اسیت فیضع اریبس ای وجود ندارد رانیا

 خیکنیمهمناطق خیک و  هاینقش بسیار مهمی در اکثر روستا

 علوفۀ تأمین برعالو  گونه این .(200۸ ،پوررضا) دکنایران ایفا می

اهلی و وحیی، تودید ب ر و صمغ از بعد ذخایر ژنتیکی،  یهادام

 ،کنترل سییلو  خاک و آب، حفظ اکوتوریسم، یعیطب یهاجاذبه

های در سیال .(201۳، و همکاران )بزرگی است باارز ای گونه

شید  اسیت  گونیه ایینتخرییب  عوامیل متعیددی باعیث ،اخیر

 (200۴ ،غضینفری و همکیاران؛ 200۴ پورهاشمی و همکیاران،)

 بنیه یعییطب هایرویییگا درخصوص  یتاکنون مطادعات متعدد

                                                 
1. Pistacia atlantica 
2. Ardalan 

ه بنی یفنودیوژ (200۷و همکیاران،  االسالمۀرق ؛1995 ،نژادرانیا)

سقز  برداریبهر  ۀویش ترینمناسب ،(2001پورصفر و همکاران، )

بنیه  یاکودیوژ و( 2005)کرمییاهی و همکیاران،  ،از درختان بنه

علیل  ،این تحقیقیاتدر  .است  شد یابیارز و بررسی ( ،فتاحی)

د دام یشد یچراو دت انسان بنه را دخا یهاجنگلب یتخر یاصل

 بیرداریبهر  برایغ زدن درختان یت ،(2001و همکاران،  پورصفر)

 یعیات طبید حیعدم تجد (1995، فتاحی ؛2001ای، جزیر سقز )

 و (1995 ،نییژادایران)د دام یشیید یچییرا ددیلبییه گونییه اییین

نگارصابری و  .انددانسته (201۳)ارداالن و همکاران، سوزی آتش

هیای بنیه در خصیوص جنگلدر تحقیقی که در( 2012) عباسی

اذعان داشتند که بییترین علل تخریب،  ،استان فارس انجام دادند

ن یهمچنی است. کیاورزی رویه و توسعۀچرای بی ،قطع درختان

 منظوربیهان یروستائ ر ویدرختان توسط عیا یزنسرشاخهقطع و 

 بنیه بی ر برداشیتمناسیب نا یهیارو  ،علوفه، سیوخت تأمین

قطیع  و ضربات محکم با چوب به شاخ و برگ درخت( ددیلبه)

 ،هیاآن ۀاز داخیل تنی یعییبرداشیت عسیل طب منظوربیهدرختان 

یگیر دیکیی  .اندشد  ذکر های بنهعوامل تخریب جنگل ترینمهم

تخرییب  عام و صورتبهاز عوامل اصلی تخریب پوشش گیاهی 

 هایسیارتخ .است خیکسادی ،خاص صورتبههای بنه جنگل

 یدرودوژیدگا  هیاز د هموار  یعیمنابع طب رب خیکسادیاز  یناش

آن کمتیر توجیه شید   یکیبه ابعاد اکودیوژاما  ،بود  است مدنظر

 خیکسیادیاز  یاررات ناشی ،یاز بعد اکودوژ کهدرصورتی ،است

نییان  شید انجام یهایبررس باشد. ترخطرناک مراتببه تواندمی

ییتر از یب مراتببیهب ییشیدت تخر هاخیکسادیدر  که دهدیم

 ییر رفتیار غی ایییتغ هاخیکسیادیدر  ،مثال برای .ستهاترسادی

 ر بنیهینظ یاهیگ ۀگون یک تواندیم یک جانور جوند  مانند تیی

 ن ببرد. یع از بیسر یلیرا خ

خییانواد  از  ،جونییدگان ۀمتعلییق بییه راسییت یجییانور یتییی

Hystricidae و ران اسیتییا ۀجوند ترینبزرگ وانیح نی. ااست 

 یابیانیو ب اسیتیی ،یکوهستان ،یجنگل از اعم هاستگا یز غلبدر ا

 یکییاورز اراضیی یحواشی در اغلب جانور نیا. کندیم یزندگ

محیط طبیعیی آن از میواد غی ایی  که زمانیتا  اما ،شودیم ساکن

 ۳)مورییا آوردمیسمت اراضی کیاورزی روی کمتر به ،غنی باشد

                                                 
3. Moria 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 d
ee

j.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 9
:3

6 
+

04
30

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 A

pr
il 

11
th

 2
01

8

www.SID.ir

http://deej.kashanu.ac.ir/article-1-335-fa.html
www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 13                                                                                            در مناطق خشک و نیمه خشک تخریب درختان بنهثر در عوامل مؤبررسی 

جز بیهران ییجونید  در اکثیر منیاطق ا نایی .( 201۴و همکاران، 

در  و شیبگرد اسیت یجان و کردستان وجود دارد. جیانوریآذربا

 در معمیوالً هایتیی. نیدیگویم شیبگردبه آن  ایران مناطق یبعض

از نوع  عموماً ی، غارهاهاسنگق، شکاف یع، عمیوس یهاسوراخ

 یهاقسیمت همیۀاز  گونیه ایین .سازندیم النه هاخرابه و یآهک

 را نیزم ،اهانیگ یۀیر و ازیپ خوردن یبرا. کنندیم هیتغ  اهانیگ

 ،ونجیهی ۀییو ر زمینیسیبر ینظ دارغد  اهانیگ به. کنندیم حفر

 هایگونیهن یاز بهتیر یکیی(. 1996)ضیایی، دارند  یادیز ۀعالق

 واجییا رییواس ییر یمرتعی ۀگونی ،وانیح نیا ۀعالق مورد یاهیگ

 و آوردیمی رونییب خیاک زییرآن را از  ۀیییکیه سیاقه و ر است

 پیازدار اهانیگ کهدرصورتی وانیح نیا. دهدیم قرار مورداستفاد 

 یکیاورز محصوالت به شود، کم یاهیگ پوشش در واسیر ای و

 ،ونجیهی وجیود عیدم صورت در و شودیم ورحمله ونجهی رینظ

 مورییا و همکیاران،) دشومی تأمینپوست درختان  زا آن خوراک

 یمرتعی هایگونیه کیه هاخیکسیادیل در یین ددیبه هم .(201۴

زارها خسیارت بنیهبیه  شیدتبه ابد،ییدر مراتع کاهش م دارازیپ

 یگیاه هایبچیه تیی .پلنیگ اسیت ،یتی یعی. دشمن طبزندیم

 بیودن گردشب علتبه. رندیگیبزرگ قرار م یجغدها ۀحملمورد

 ،مختلیف یهیاطیتطیابق بیا مح و مناسب یدفاع لۀیوس داشتن و

 کییتار از پیس سیاعت چند معموالً .دارند یادیز نسبتاً تیجمع

آوردن غی ا دستبه یبرا یو گاه دشومی خارج النه از هوا شدن

بستگی کامل به ها آن میزان تحرک .کندیم یرا ط لومتریک نیچند

خیاک  ی. وقت(همکاران) داردها آن میزان مواد غ ایی در دسترس

رون ییب خیاک زییراهیان را از یگ ۀیییر حتیرابه ،مرطوب است

 راحتیبیهن کیار را ییا ،نزمیی شدن خیک موقع در اما ،آوردیم

کیه منیاطق  رییاخ ۀدر ده (. 1996ضیایی، ) دهد انجام تواندینم

 خیکسیادی ۀدییران دچیار پدییجنوب شرق ا جنوب و ،یمرکز

 ،بنیه یهیاب جنگلییتخر یاز عوامیل اصیل یکی ،شد  یدیشد

 بییر موارد تخریسا ،یتی ۀوسیلبهان بنه تنۀ درختگرفتن پوست 

های میددی طبق بررسی .داد  است را تحت شعاع قرار گونه این

ه بر ارر گرفتیه شیدن درصد درختان بن 5/2۴ (2012) و همکاران

 آبکیش یآوندها ریو قطع مستوسط تیی ها آن ۀکامل پوست تن

درصید  ۷5و  اندییک شید خ درخت کامالً ۀتن طیمح یتمام در

رغم یعلی ،طور کلییهاند. بدرختان بنه توسط تیی خسارت دید 

 یچنیدان یقیات علمییتحق ن خصیوصییدر ا ،ت موضیوعیاهم

 یهیا ن مورد به گزاریا اکثر اطالعات در .صورت نگرفته است

 هایاسیتان یعییکیل منیابع طب اته توسیط اداریاود و یکارشناس

است که  شد   گزار ،1۳۷5. قبل از سال شودمی محدود کیور

فیارس  کرمان و هایاستاندن پوست درختان بنه در یبا جو یتی

در (. 1996ضییایی، )د شیوین درختیان مییباعث خیک شدن ا

سییطحی معییادل  ترتیببییه اعییالم شیید 1۳۸6و  1۳۸۳ هایسییال

 موردهجیوم ،کرمیان استان زارهابنهاز  هکتار 200000و  5۳100

 ،1اسیتان کرمیان یعییع طبکیل منیاب ۀاداراسیت ) گرفته قرار یتی

 ،ر فییارسیییکیییور نظ هایاسییتانر یدر سییا .(200۷ و 200۴

 چهارمحیال ،احمدریو بو کهکیلویه ،هرمزگان ،بلوچستانوستانیس

تی یدهد که وضعیپراکند  نیان م یها. گزار الم و..یا ،یاریبخت

 ۀگونی ایینع یوسی یپراکنیدگ بهباتوجه. دارند میابه استان کرمان

 یجید یخطر (1995، نژادایران) جهان ران وییور ادر ک درختی

تیرین رو  رایج ،در حال حاضیر کند.ید میها را تهدن جنگلیا

 یونیگیاب یاز نوع تیور یجاد حصارهایا ،آفت نیمبارز  با ا برای

مانند کیتن حیوان  هارو . اگرچه سایر درختان است تنۀ اطراف

ییا و همکیاران، مور) با تفنگ، تلیه، مسیمومیت و... راییج اسیت

میییکالت  بییرعالو ی فعلیی یهییارو  بییا کنتییرل آفییت .(201۴

آن  تیأمیناسیت کیه  یهنگفتی یهانهیمتحمل هز ،محیطیزیست

ن آ مبارز  با ،لین ددیبه هم .نیست پ یرامکان یتوسط بخش دودت

قبل از  ،بنابراین .شودیانجام م یمحل چک ووسطوح ک در عموماً

و  شیناخت ابعیاد مختلیف این آفتاتخاذ هر روشی برای کنترل 

هدف از  .است ناپ یراجتناب و یضرور یامر ،در آن مثررعوامل 

در  های بنیهدر تخریب جنگل مثررعوامل  یق حاضر، بررسیتحق

 اینانقرا   خطر درنقش آن  و (یتی بر تأکید)با  خیک مناطق

 ن واییک هییدار جیدی بیه متخصصی عنوانبیه ،یجنگلی گونۀ

کنتیرل آن  برای فعلی جیرا یراهکارها یبررس و ن مربوطمسئوال

 . است

  هاروشو مواد  

  موردمطالعه ۀت منطقیموقع

 هیییز تنگوئیییآبخ ۀاز حییوز پلنگیی زۀزیرحییو موردمطادعییه ۀمنطقی

                                                 
1. Bureau of Natural Resources of Kerman province 
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 ۷ درجیه و 56 بیا مختصیات استان کرمیان رجانیس (چهارگنبد)

 ۳2 درجیه و 29و  یطیول شیرق ۀدقیقی 16درجه و  56دقیقه تا 

اسیت. متوسیط  یعیر  شیماد ۀقیدقی ۳۸درجیه و  29 تا دقیقه

ن حداقل ارتفیاع آ و حداکثر ،مترمیلی ۳50ساالنه منطقه  یبارندگ

 دمیای. متوسیط اسیتمتر  2500 و 2900 ترتیببهاز سط  دریا 

 دمیا حیداقل ن حیداکثر ویانگیم و گرادسانتی ۀدرج ۳/10ساالنه 

م یاقلی .اسیت گرادسیانتی ۀدرجی -۳/۳و  2/1۷برابر بیا  ترتیببه

 .است خیکنیمهرو  دومارتون  براساس منطقه

  تحقیقروش 
 یقات محلییتحق و ایهای کتابخانهبررسیاز  پس ،قین تحقیدر ا

اسیتان  زارهایبنیهاز  ،یتیی ییرفتار غ ا بنه و یهاجنگل بارۀدر

 ،بیود گرفتیه قیرار یتیی موردحملیههیا آن ۀکرمان که پوست تن

 ۳0از  شیبی) یمنیاطق بحرانی ییشناسا از بعد .آمد عملبهد یبازد

بیه  ایزیرحیوز  ،(دنیدید بیآسی یدرصد درختان بنه توسط تی

ت منیاطق یانگر متوسیط وضیعییهکتار که ب 200 مساحت حدود

منطقییه  ۳0 ش ازیبیی ییش صییحرایمییایق پیییطر)از بییود یبحرانیی

 سیییرجان گنبییدچهار در منطقییۀ ،اسییتان کرمییان( مختلییف در

اصیله  50 ،حیوز زیر در ایین .دانتخاب شی کارشناسی صورتبه

 ییهیایژگیوسییس د. شیانتخاب  یتصادف صورتبهدرخت بنه 

ن یی)در انه یبرابیر بیا سی یدر ارتفیاع درختان بنه ۀط تنیر محینظ

را ییز ؛ط تنه استفاد  شیدیمح شاخص تنه از قطر یجاهگزار  ب

حیداکثر  ،رد(ییگیدرخیت را م ۀط تنییوان جوند  پوست محیح

درخیت توسیط  ۀتنی از پوست که یو طود رتفاعحداقل ا ،ارتفاع

تعیداد همچنین  .(1 )شکل شد گیریانداز  ،بود شد  گرفتهتیی 

مییخص  بودند، خیک شد  پوستیاندر ارر گرفتن  ی کهدرختان

 عنوانبیه) درختان بنه محیط تنۀارر  یسربر منظوربهسیس  .شدند

ا ییآ) وان جونید یتوسط حانتخاب گونه در سن درخت(  ۀندینما

کنیدن  مییزاندر  درختیان بنیه سینۀ برابردر ارتفاع  طیمح یا سن

در  انسییوار ۀیات تجزیعمل ،(؟دارد تأریریوان یتوسط حپوست 

برابرسیینه محییط در ارتفیاع میار یدر پینج ت یطرح تصادف قادب

از  ،نبود پ یرامکانق درختان ین سن دقییتع ازآنجاکه .شد ارزیابی

 عنوانبییه ،برابرسییینه یعارتفییا درختییان در ۀط تنیییشییاخص محیی

اریر  دنکیر یخنث براین یهمچن .سن درختان استفاد  شد ۀندینما

نسیبت  شیاخص از ،نآم یمسیتق ۀاسیتفاد یجاهبیط یمحی ۀانداز

 ،اسیت شید  گرفتهوان یدرختان که توسط ح ۀتن از طول یقسمت

نکیه یا یعنیی ؛دییدرختیان بنیه اسیتفاد  گرد ۀسیین برابرط یبه مح

درخت که پوستش توسیط  ۀنت از یقسمت طول میز تقسا هانمونه

همیان  برابرسیینهارتفاع  ط دریمح ۀانداز به ،بود شد  گرفته یتی

در پینج  هیای فیوقویژگی ترتیببیدین اندآمد دسیتبهدرخت 

-12 ،150-1۳0، 100-100 ،120از  کمتیر برابرسینهط یمار محیت

 طوربییهبعیید  بییه نییی)کییه از ا متریسییانت150 از تییربزرگ و 1۳0

را هییا آن 5تییا  1 یمارهییایتحییت عنییوان ت بیترتبییهخالصییه 

 10و 9،10،10،11 ترتیببییهتکرارهییا بییا تعییداد  (مشناسییییم

بیین  ۀمقایسی بیرای نید.قیرار گرفت وتحلیلتجزییهو  یابیموردارز

 دارمعنییاز آزمیون کمتیرین اخیتالف  ،در این تحقیق هامیانگین

(LSDاستفاد  شد ).  بیر  خیکسیادیبررسیی اریر  رمنظوبهسیس

ن بارنیدگی سیاالنۀ تغیییرات مییزا ،میزان تخرییب درختیان بنیه

)بلیورد از شهرسیتان  موردمطادعیه ایستگا  به منطقیۀ تریننزدیک

 .شدو ارزیابی  بررسی 1۳۸۸تا  1۳6۸سیرجان( از سال 

  

 
 بنه درختان پوست تنۀ خسارات میزان گیریاندازه (: نحوۀ1)شكل 
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 جینتا

 درختان بنه توسط تشی ۀبررسی وضعیت میزان تخریب پوست تن
درصد  16 نمونه درخت بنه، 50از آمد دستبهاطالعات  براساس

 خییککامل پوست تنه توسط تیی کیامالً  گرفتن ددیلبهها پایه

توسیط حییوان  گونیهاینهای درصد پایه 9۴ ،درمجموع .اندشد 

 ؛سیادم بودنید موردمطادعیه یهاپایهدرصد  6تنها  .اندصدمه دید 

بیییترین  .توسط حیوان تخریب نید  بیودها آن ۀیعنی پوست تن

کمتر از  برابرسینهدر گرو  یک )محیط  شد  خیکتعداد درخت 

کامیل  طوربیهدرصد  ۴۴ ،( قرار دارد. در این گرو مترسانتی 100

ی از ارتفیاع و حداکثر مطلیق متوسط حداکثر .بودند شد  خیک

 ترتیببه ،بود شد  گرفتهتوسط تیی ها آن که پوست اندرخت ۀتن

ارتفیاع درخیت در  پوست تنۀ تخریب .است مترسانتی ۸0 و ۴6

حییوان از سینگ ییا  کیه شد میاهد  جاهایی درمتری سانتی ۸0

کیرد  درخت استفاد   برای گرفتن پوست تنۀاطراف کند   اجسام

 شید  رفتیهگنسبت طودی از پوست تنه که توسط حییوان  .است

در درصد و این نسبت  ۳۴متوسط  طوربه برابرسینهبه محیط  ،بود

طیی چنید  ،متوسیط طوربیه. است درصد ۴۴درخت  ۀکند محل

 محیل کنیدۀدر درختیان  ۀاز پوسیت تنی درصد ۴۴ ،سال گ شته

نسیبت  (1)جیدول  .توسط حیوان تخرییب شید  اسیت درخت

 5در  رابرسیینهبط در ارتفاع یدرختان بنه به مح شد گرفتهپوست 

  دهد.نیان می را بنه درختان برابرسینهمحیط تیمار 
درختان بنه به محیط در ارتفاع  ۀشدنسبت پوست گرفته (:1)جدول 

 تیمار 5برابرسینه در 
 تیمار ۀشمار 1 2 ۳ ۴ 5

 تکرار
۷10/0 0 195/0 ۸۷1/0 9۳۷/0 1 
2۸5/0 ۴06/0 616/0 59۴/0 566/0 2 
۷2/ 150/ ۸/ 6۳۷/ ۷2۳/ ۳ 

55۴/0 20۳/0 ۴0۴/0 1۴۳/1 ۴۴/1 ۴ 
0 2۳9/0 2۳6/0 609/0 012/1 5 

5۷۷/0 1۷۷۸/0 656/0 ۸21/0 ۸۳۷/0 6 
61۳/0 0۷1۴/0 ۳۸5/0 ۴16/0 ۸۴۳/0 ۷ 
۳22/0 1 05۳۸/1 ۷02/0 0۸۴/1 ۸ 
625/0 111/1 0۷69/1 0695/0 102/1 9 

0 ۳06/0 1 2۷5/0  10 
 56/0    11 

 جمع 255/۸ 1۳۸/6 ۴2۴/6 225/۴ ۴06/۴
 میانگین 91۷/0 61۴/0 6۴2/0 6۸۴/0 ۴۴0/0

مییزان  ،درختیان ۀبا افیزایش محییط تنی ،جدول این براساس

 ،100بیرای محییط کمتیر از  کهطوریبه ؛یابدخسارت کاهش می

کیه از ایین ) 150از  تربزرگو  1۳0ی150 ،120ی1۳0 ،100ی120

 5تیا  1 تیمارهیایتحیت عنیوان  ترتیببه ،خالصه طوربهبه بعد 

 تنیۀ درخیت میانگین نسبت طودی از پوست (شناسیمرا میها آن

در ارتفیاع  تنۀ درخیتاست به محیط  شد کند که توسط حیوان 

 ،%6۴2 ،%61۳ ،%91۷ :برابیر بیاتیمیار  شیمارۀ ترتیببه برابرسینه

  .است %۴۴و  ۳۸۴%

 درختان و میزان خسارتمحیط  ۀانداز بین رابطۀ
ط در یدرختان بنه به مح ۀشدنسبت پوست گرفته (1) جدول 

 5در و میانگین آن را  هااز نمونه در هریک را نهیارتفاع برابرس

ترتیب مربوط ه. بییترین و کمترین تخریب بدهدنیان می ماریت

 انسیوار ۀحاصل از تجرب جینتا (2) جدول است. 5و  1به تیمار 

  دهد.را نیان می درختان بنه نهیبرابرس طیمح ماریت 5در 
 ۀنیبرابرس طیمح ماریت 5در  انسیوار ۀحاصل از تجرب جینتا (:۲) دولج

 درختان بنه
 تیمار تکرار جمع میانگین واریانس 

 0۳۷/ 91۷/ 255/۸ 9 1 

 .09۴/ 61۴/ 1۳9/6 10 2 

 111/ 6۴2/ ۴2۴/6 10 ۳ 

 1۳۴/ ۳۸5/ 225/۴ 11 ۴ 

 0۷۴۷/ ۴۴/ ۴06/۴ 10 5 

F  بحرانی

 %1در سط  

F مجموع  درجۀ آزادی یانسوار محاسباتی

 مربعات

منابع 

 تغییرات

 تیمار 6۸6/1 ۴ ۴21/0 56/۴ ۷6/۳

خطای  159/۴ ۴5 092۴/0  

 آزمایش

 جمع کل ۸۴6/5 ۴9   

تیمیار  5اختالف بین میانگین  ،اطالعات این جدول براساس

 ،گفتیه شید قیبالًکه  طورهماندار است. درصد معنی 1در سط  

قل اخییتالف آزمییون حییدا هییا ازنگینبییین میا مقایسییۀ منظوربییه

نتیایج حاصیل از ایین  (۳) د. جدول( استفاد  شLSDها )میانگین

جدول این اطالعات  براساس دهد.تیمار نیان می 5آزمون را در 

متر تحیت سیانتی100)محیط در ارتفاع سینه کمتر از  1بین گرو  

 100-12)محیییط در ارتفییاع سییینه بییین  2( و گییرو  X1عنییوان 

و بیین  درصید 5( اختالف در سیط  X2متر تحت عنوان یسانت
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-150)محیییط در ارتفییاع سییینه بییین  ۴بییا گییرو   1گییرو  

)محییط در ارتفیاع سیینه  5( و X4متر تحیت عنیوان سانتی1۳0

 1( اخیتالف در سیط  X5عنیوان  تر بیامسانتی 150تر از بزرگ

دار رغم معنییاین است که علیی مهم . نکتۀدار استمعنی درصد

اخیتالف  ۳و  1بین گیرو   ،2و گرو   1ودن اختالف بین گرو  ب

ها بین گیرو  شود. همچنین اختالف میانگینداری دید  نمیمعنی

 است.  5با گرو   1بییتر از اختالف بین گرو   ۴با گرو   1

 سن درختان بنه تیمار 5در  هامیانگین ۀسمقای (:3) جدول
 دارها و میزان معنیاختالف بین میانگین LSD 5% LSD  1% تعداد تکرار در هر گرو 

10،9 2۸/0 ۳۷/0 * ۳/0 X1-X2= 

10،9 2۸/0 ۳۷/0  2۷5/0 X1-X3= 

11،9 2۷/0 ۳65/0 ** 5۳۳/0 X1-X4= 

10،9 2۸/0 ۳۷/0 ** ۴۷۷/0 X1-X5= 

10،10 2۷/0 ۳6۳/0  02۸/0 X2-X3= 

11،10 265/0 ۳55/0  2۳/0 X2-X4= 

10،10 2۷/0 ۳65/0 * 1۷۴/0 X2-X5= 

11،10 265/0 ۳55/0  25۸/0 X3-X4= 

10،10 2۷/0 ۳6۳/0  2/0 X3-X5= 

1۰،11 265/0 ۳55/0  056/0 X4-X5= 

 داردرصد معنی 1**   دار درصد معنی 5* 

Xیک از تیمارها()در هر توسط حیوان به محیط در ارتفاع برابرسینهشد  گرفتهبنه  تنۀ درختاز  = میانگین نسبت طول پوستی 

 

 
 (بنه درختانکشی توریقبل از اجرای طرح )1387 تا 13۶1از سال  ایستگاه بلورد (: تغییرات میزان بارش ساالنۀ۲) شكل

 

 

                 
تن تشیبه دام انداخ سنتی برای (: نوعی تلۀ4) شكل                  استفاده از توری گابیونی جهت جلوگیری از تخریب بنه توسط تشی (:3)شكل 

 

 بحث 

 تخرییبدر مییزان  میثررمیزان تخریب و عوامل  ،در این تحقیق

 جینتیا .شیدارزیابی  و بررسی ان بنه توسط تییتنۀ درختپوست 

ان بنیه تنیۀ درختی طیمحی ۀنییان داد انیداز این تحقیقحاصل از 

 1گرفتن پوست درخیت در سیط   برای وانیح لی)سن( در تما

ا ییسن درخت بیا افیزایش قطیر درخیت  است. داریدرصد معن

. ایین یابدمیافزایش  میخص( یک منطقۀ )در تنۀ درختمحیط 
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 یاریر ،مطلب به ایین مفهیوم اسیت کیه افیزایش سین درخیت

می کور  ضیریب بر ارز  رجحانی توسط حیوان دارد.  بازدارند

( ترجیوان) مترسیانتی 100برای درختان بنیه بیا محییط کمتیر از 

 مترسیانتی 150ی1۳0 یتر از محیط در محدودۀبرابر بی 5/2حدود 

تیوان ناشیی از اخیتالف در را میددیل آن  .است)درختان پیرتر( 

هییای سیینی مختلییف هیای پوسییت درختییان بنییه در گرو ویژگی

ان به مصیرف آن درخت که حیو و زندۀپوست تاز   زیرا ؛دانست

توسیط مقیدار زییادی  سیالکهندر درختیان  ،زییادی دارد عالقۀ

د  شید  یماننید( پوشیفلسو خین قیدیمی ) شد خیکپوست 

های قیدیمی را حیوان باید بخش خییبی پوسیت ،بنابراین است.

(. امیا در درختیان ۳)شکل  بردارد تا به پوست آبدار زیرین برسد

 عنوانبیها  موردعالقیه ۀحیوان با زحمت کمتری به الیی ،جوان

 نظیر ازرسد. همچنین ممکن اسیت ترکیبیات پوسیت تغ یه می

انتخاب حیوان  برایها یا سایر ویژگی کنند تحریکصمغ و مواد 

کیه در  طورهمیانفیرق کنید. ) هیم بیادر درختان مسن و جوان 

های جنگلیی نظییر رغم وجود سایر گونهعلی ،موردمطادعه منطقۀ

 ی، تیی(Amigdalus spکوهی )، ارچین، بیادام(Acer sp) کهکیم

ایین  مهیم نکتیۀ داد  اسیت(. بنه نیان یترین عالقه را به گونۀیب

 ،2و گیرو   1دار بودن اختالف بین گرو  رغم معنیاست که علی

شیود. همچنیین داری دیید  نمیاختالف معنیی ۳و  1بین گرو  

بییتر از اخیتالف بیین  ۴با گرو   1ها بین گرو  اختالف میانگین

انتظیار را ایین رونید غیرقابل ،. درواقیعاسیت 5با گیرو   1گرو  

. مقادیر اختالف بسیار جزئی 1: دبررسی کران از چند جنبه تومی

درختان بیا  برابرسینۀافزایش قطر  ،اگرچه در حادت کلی .2 است؛

ممکن است در شرایط خیاص  ،افزایش سن رابطه تنگاتنگی دارد

ط اکودییوژی مناسییب یفییراهم بییودن شییرا ددیلبییه ،و اسییتثنایی

قطیر بیییتری  ، ییک پاییه)میکروکلیما( با شرایط سینی یکسیان

میزان موردتوجیه  درنتیجه به یک ؛دیگر داشته باشد نسبت به پایۀ

بنیدی سین گرو  ،گییرد. بنیابراینحیوان جوند  برای تغ یه قرار 

همیرا   مقداری خطا تواند باتنها قطر درخت می براساسدرختان 

 ای جز این رو  نبود(. )اما در تحقیق م کور چار  باشد

 یشد ، نزدیکیهای انجامبررسی براساس ،موارد فوق برعالو 

تیی، عدم سرمای شدید زمستانی، وجیود  ۀمناطق درختان به الن

ساختارهای خیاص  وجود ددیلبهای از نوع آهک )مناطق صخر 

شناسییی کییه زیسییتگا  مناسییبی بییرای النییه سییازی تیییی زمین

ای ای، درختیی و بوتیهپوشش گیاهی از نیوع درختچیهباشد(می

 میثرراز دیگیر عوامیل . ندشدت تخریب مثرر أم درصورت توبه

 ؛داشار  کیر خیکسادیتوان به ان میتنۀ درختدر تخریب پوست 

 ؛اکودیوژیکی خیکسیادییدرودوژیکی بلکیه ه خیکسادیادبته نه 

 یدسترسی ددیلبیهتییی  ،مکرر هایخیکسادیکه با  ترتیببدین

ایی تغیییر رفتیار غی  ،ا موردعالقیهگیاهیان مرتعیی  بهنداشتن 

نتایج ایین تحقییق در ایین بخیش بیا نتیایج حاصیل از  .دهدمی

ن ییا دنیدارکیه اذعیان می (201۴)مورییا و همکیاران تحقیقات 

 یاهییواس در پوشیش گیا ری ازداریاهان پیگ کهیوان درصورتیح

 و شودیم ورونجه حملهیر ینظ یکم شود به محصوالت کیاورز

 نتیأمی درختیان پوسیت از آن خوراک ،ونجهی نبودن صورت در

نتیایج ایین تحقییق در بخیش تخرییب  .مطابقیت دارد ،دگردیم

 (،2001)پورصیفر و همکیاران  بنه با نتایج تحقیقیات یهاجنگل

اردالن و ، (2012)صییابری  و عباسییینگار ،(2001) ایجزیییر 

اذعیان میی دارنید عامیل اصیلی  بیترتهبی ( که201۳) ناهمکار

دام، تییغ  رویۀچرای بی ، دخادت انسان وتخریب جنگل های بنه

اراضییی کیییاورزی و  ۀبییراری سییقز، توسییعبهر  بییرایزدن 

تحقیقیات می کور  دارد؛ زییراتفیاوت  کیامالً اسیت سوزیآتش

مییاهدات صیحرایی و عوامیل  براساستخریب   به سابقۀعموماً

عدم زادآوری این گونه اشار  دارند و در زمان تحقیقات  رر درمث

خسیارت ناشیی از هیا آن بررسییرد، حداقل در مناطق موم کور

 نبود  است.  چیمگیرچندان  ،آفات تیی

 کییه عامییل اصییلی تخریییب نتییایج اییین تحقیییق نیییان داد

 جانوری تییی اسیت. ، گونۀمطادعهمورد ۀدر منطقهای بنه جنگل

 ایدرخت بنیه چیه نتایج این تحقیقطبق  ،بردارینمونه ۀدر منطق

یییا سیایر عوامییل  (آبیی)کیم یکیدرودوژیییه خیکسیادی ددیلبیه

)ادبتیه  خیک نید  اسیت، ان اشار  شد قتخریب که توسط محق

درصد درختیان 16. اما مالحظه است(بنه قابل ۀوری گونعدم زادآ

 .شید  بودنید کامالً خیک یگرفتن پوستیان توسط تی ۀواسطبه

هایی اتفیاق افتیاد  اسیت کیه یترین تخریب در سالیب ،همچنین

تغییرات مییزان بیار   (2)شکل  .اشتندکمترین مقدار بار  را د

 ایسییتگا  بییه منطقییۀ تریننزدیییک )سیییرجان( در ایسییتگا  بلییورد

ایسیتگا  می کور  متوسیط بارنیدگی دهد.را نیان می موردمطادعه
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مییخص، ضیریب تغیییرات  طوربیه. ستا مترمیلی 200حدود 

بررسییی  کییه در طییول دورۀطوریبییار  بسیییار باالسییت؛ 

تیا  متیرمیلی 20ار  سیاالنه از کمتیر از ( مقدار بی1۳۸۷ی1۳61)

های محلی و بازدییدهای متغیر است. بررسی مترمیلی 500 بربادغ

ان بنه تنۀ درختتخریب پوست شدت دهد که نیان می شد انجام

سییال  خصییوصبه هاخیکسییادیشییروع و در  1۳۷5از سییال 

های ممتید بنیابراین، خیکسیادی به اوج خود رسید  است.1۳۸6

بیه  های مرتعییعث تغییر رژیم غ ایی تییی از گونیهه بااخیر ک

شد ، عامل اصیلی تخرییب در  مانند بنههای جنگلی پوست گونه

 . نتیایج ایین تحقییق در ایین بخیش بیا نتیایجاین منطقیه اسیت

اریر  داشیتند ( کیه اذعیان1۳91) میددی و همکیاران هایبررسی

یم غ ایی تغییر رژ که باعثتغییر اقلیم  خیکسادی و ۀتداوم پدید

 در منطقیۀ ،بنیه ویژ های جنگلیی، بیهگونیهجوندگان و تخریب 

خالصه سین درختیان،  طوربه مطابقت دارد. ،اسفندقه شد  است

تیی، از  به محل تردد و النۀ، موقعیت درختان نسبت خیکسادی

. نیداموردمطادعه ل اصیلی تخرییب درختیان بنیه در منطقیۀعوام

بقای خود تغییر رفتار  حفظ وسازگاری  منظوربههمچنین حیوان 

از گزنید ایین حییوان گونیه  گونیهیکدهد و با حفیظ می غ ایی

  گیرد.دیگری در معر  خطر قرار می

ع و مناب یهای کیاورزدر بخش یتی هایخسارت بهباتوجه

کنترل ایین  منظوربه یمتعدد هایرو از در حال حاضر  ،یعیطب

انید از: عبارتهیا آن تیرینرایجد کیه شیویم اسیتفاد  موردآفت 

وان یییم حی(، شیکار مسیتق۴ شیکلنیک: سینتی ) اسیتفاد  از تلیۀ

و  وم، اسیتفاد  از سیمیتیی ۀ اسلحه، مسدود کیردن النیۀوسیلبه

  .یونینازک گاب هایتوریاستفاد  از 

آخییر  و رو یان توسییط روسییتائ عمومییاًچهییار رو  اول 

در  ازگیبیه تین رو  یی. ارودکار میبهمنابع طبیعی  ۀتوسط ادار

حفییظ  بییرای ،بلوچسییتانوستانیس فییارس و ،کرمییان هایاسییتان

تنیۀ اطیراف  ،ن رو ییان بنه کیاربرد دارد. در اتنۀ درختپوست 

شیود یک متر حصار میتا ارتفاع  یونیگاب یتور وسیلهبهان درخت

کیه  یدهد درختانینیان م شد انجام یهای(. بررس۳شکل نک: )

 یتیی ، از حملیۀاسیت شید  فظیتمحا یتور وسیلۀبهها آن ۀتن

 ۀنکییه مییانع از حملیییابرعالو  یونیگییاب ی. تییورانییدماند مصییون 

 رسیدمینظر ، بیهشیودیان متنیۀ درختیوان به پوست یم حیمستق

ک نیوع تلیه ییکنید و آن را یت مییاط را رعاییاحت وان جنبیۀیح

)در اییین زمینییه نیییاز بییه تحقیقییات بییییتری اسییت(.  دانییدیم

اصیله  2150از  1۳9۴تا سال  1۳92سال  از بازدیدهای صحرایی

 شید  محصیور یتوسیط تیورها آن ۀاطراف تنبنه که  اناز درخت

 ؛انیدخسارت ندید  هاآن از کدامهیچحکایت از آن دارد که  ،دبو

  قیبالًکیه  کوهیبیادامهای درختیی ماننید کهکیم و اما سایر گونه

 اندشید  بنیه گونیۀ جیایگزین ،گرفتنیدتیی قرار نمیموردحملۀ 

هیا آن و کهکم که توسط تیی پوست کوهیبادام هایپایه )تعداد

 بود(.  مالحظهقابل ،بود شد گرفته

ن اسیتفاد  از دشیم ،مقابله بیا تییی هایرو یکی دیگر از 

 نکیهیا بیهباتوجهاسیت. پلنیگ  یتی یعیدشمن طب است. یعیطب

 افیزایشها یتی تیجمع ،در حال انقرا  است وانین حینسل ا

ر یعییا دییدۀتعلیم یهاسیگ ،میوارد یادبته در بعض ؛است یافته

 ،وانییز حییت هایسیخ بهباتوجه یود ،ندکنمی یاقدام به شکار تی

بنیابراین  .کنندمی یخوددار یاز حمله به تی هاسگمعموالً اکثر 

و  یمیقیات علیتحق شودمی ینهادیپ شد ،باتوجه به مباحث ارائه

 بیرای یکیو اکودیوژ محیطییسیتزت نکیات ییبا رعا کاربردی

 یاجتمییاع و یاقتصییاد ،یمیییط اقلیشییرا بییهباتوجه یتیییکنتییرل 

بنییه  اینکییه در حییال حاضییر گونییۀ بییهباتوجه. ردیییصییورت گ

احتمال خسارت بیه سیایر گونیه نظییر قرار گرفته،  حمایتمورد

سیازمان الزم اسیت  بنیابراین .اسیتبیادام بسییار زییاد و کهکم 

 رایبینییاز منیابع میادی موردکیور داری و آبخیز مراتع ،هاجنگل

ب یز تخرا یریجلوگ منظوربه کاربردی در این زمینه را تحقیقاتی

 قیرار سسات تحقیقیاتیو مث ها دانیگا در اختیار ،هاجنگلیتر یب

 160درختیان  ۀکنید طیمحی متوسیط ،موردمطادعه ۀدر منطق دهد.

 ،نیزمیاز سیط   انتنۀ درختیتخریب  حداکثر ارتفاع متر ویسانت

 و انجیام میدتکوتا کنترل آفت در  منظوربه. است مترسانتی ۸0

ثر بیا احتسیاب حیداک ،ن اعدادیا ۀهزین برآورد و ییات اجرایعمل

بات و محاسیی کییار یمبنییانییان یب اطمیضییر عنوانبییهدرصیید  10

ن یهمچنی. ردییقیرار گهای تورکیی درختان بنیه اقتصادی پروژ 

 پییرهای پایه بهجوان نسبت هایدر پایهب یش تخریافزا بهباتوجه

ر دمحافظیت  نظیر از ترجیواندرختان  جوان و یجنگل یهاتود 

 .اندتیاودو
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Abstract 
Pistachio trees (Pistacia) play combined roles in ecotourism, conservation of soil and water, flood control, 

forage production for domestic and wild animals and resin and seed production in arid and semi-arid areas. 

It is very important to protect this species but, in recent decades, several factors have caused damaged to 

these trees. One of the most important factors of Pistacia forest destruction is the stripping of bark from the 

trunks by Hystrix indica. Knowing the factors affecting the intensity of damage caused by this pest is 

necessary for providing proper and scientific solutions. The purpose of this study was to identifiy the most 

effective and important factors on damage to Pistacia bark and the role of Hystrix indica in the extinction 

of this species in arid and semi-arid areas. After investigating a critical Pistacia forest in which tree bark 

has been stripped by Hystrix indica, a 200 ha area of the Pistacia forest was selected in Chahar Gonbad of 

Sirjan. In this segment, 50 Pistacia trees were randomly selected and damage was evaluated. The least 

significant difference test was used to measure variation in the results. The results showed that the effect of 

the age of the trees on the stripping of the bark was significant at the 1% level. The destruction of young 

trees was 2.5-fold greater than on older trees. 
 

Keywords: drought, removing the trunk skin, Sirjan Chahar Gonbad, the Least Significant Difference 

test, trunk diameter. 
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