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  جنگل و صنوبر ايران پژوهشي تحقيقات  -علمي فصلنامة 

  ) 1385 ( ،167 - 159  ، صفحة 2 شمارة  14جلد 

  

 توان جنگلهاي استان چهارمحال و بختياري در زمينه توليد بذر بنه

 نشينان و اثر اقتصادي آن بر زندگي جنگل
  

  1 محمود طالبيو1، يعقوب ايران منش1حسن جهانبازي گوجاني
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 چكيده
 بخصوص محصوالت ،ي توليديحفظ و احياي منابع جنگلي، دستيابي و معرفي توان جنگلها در زمينه هاروشهاي يكي از 
و  به خصوص در زمينه توليد سقز ،در ميان گونه هاي درختي و درختچه اي زاگرس، بنه به دليل خصوصيات ويژه. فرعي است

 از اهميت باالئي برخوردار است و در برخي از مناطق جنگلي زاگرس از آنها به شيوه صنعتي بهره برداري و فرآوري ،بذر
مي است، تنقالت  روغن و كه مورد توجه برخي از صنايع نظير توليد ترشي،،توليد بذر دراين گونه يژه وخصوصيت . گردد مي

آگاهي از ميزان توليد بذر بنه و توان جنگلهاي منطقه در گام نخست . برداري از سقز باشد تواند جايگزين مناسبي براي بهره
  به همين منظور موضوع ميزان توليد .ر اختيار متوليان امر قرار مي دهداطالعات مورد نياز را جهت برنامه ريزي دقيق و اصولي د

استان چهارمحال واقع دردر جنگلهاي منطقه پشتكوه فالرد كه اين تحقيق در . ختان با سنين مختلف بررسي گرديدربذر بنه در د
در  پايه ماده بنه 10تعداد ،و توليد ميوههاي بنه از نظر سني  وضعيت كمي و كيفي پايهصورت پذيرفت، پس از بررسي و بختياري 

ها  ، از كليه پايه)اعم از رسيده و نارس(آوري بذر  جداگانه اقدام به جمعبصورت پس س. گرديدانتخاب مختلف  قطري طبقات
برابر  ا قطر ارتباط بين توليد بذر بسپس. مربوط به هر يك از پايه ها تعيين گرديد دانه 100 كل و  وزن،با توزين بذر هانموده و

 نتايج حاصل نشان داد كه با افزايش قطر برابر سينه .، مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفتسينه و ساير روابط همبستگي
 سانتيمتر بيشتر از 20 و 15 طبقات قطريميزان توليد بذر رسيده و بذر كل افزايش مي يابد، اما نسبت بذر رسيده به بذر كل در 

 طبقاتهاي بنه موجود در استان، بيشترين ميزان توليد بذر رسيده مربوط به  همچنين با توجه به تعداد پايه. اشد مي بطبقاتساير 
سانتيمتر قرار دارند، درآمد  25 تا 15قطري طبقاتهاي بنه استان غالبا در  با توجه به اينكه پايه. مي باشدسانتيمتر  25 و 20قطري 

  .  براي روستائيان حاشيه جنگل بسيار قابل توجه باشدتواند  حاصل از توليد بذر بنه مي
 

  .استان چهارمحال و بختياري محصوالت فرعي، بنه، جنگل نشين، :واژه هاي كليدي
  

  قدمهم

يكي از راههاي ايجاد انگيزه جهت حفظ و احياي 
 و معرفي توان اكولوژيك جنگلها در مطالعهمنابع جنگلي، 

در . ت فرعي است بخصوص محصوال،زمينه هاي توليدي
ها نظير بنه،  اين زمينه در جنگلهاي زاگرس برخي از گونه

توان بسيار مناسبي هستند كه در حال داراي لب حم و بادام
هاي متعددي صورت  حاضر از برخي از آنها بهره برداري

اي زاگرس،  هاي درختي و درختچه در ميان گونه. پذيرد مي

در زمينه توليد  به خصوص ،بنه به دليل خصوصيات ويژه
 از اهميت باالئي برخوردار است و در برخي ،بذرو سقز 

از مناطق جنگلي زاگرس از آنها به شيوه صنعتي بهره 
استفاده از شيره درخت بنه . گردد برداري و فرآوري مي

هارمحال و چنها نظير امتأسفانه در بعضي از است) سقز(
هاي  وهنشينان از شي  جنگلاطالعبختياري به دليل عدم 

 بيشتر توسط افراد ،برداري و عدم ايجاد صنايع وابسته بهره
غير بومي و با هدف سودجوئي بيشتر و به شيوه كامالً غير 
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 و حتي  شدن اين عامل باعث ضعيف.گيرد علمي انجام مي
 بيماري در ميان درختان بنه در برخي از مناطق عشيو

 المتنگراني سموجب  و شده) برداري از سقز محل بهره(
به نظر مي رسد توجه  . اين درختان گرديده استآيندهو 

ويژه توليد بذر آن كه ه  ب،به ساير خصوصيات اين گونه
  روغن ومورد توجه برخي از صنايع نظير توليد ترشي،

تواند در اين مناطق جايگزين مناسبي  مياست، تنقالت 
پيشنهاد بررسي  اولين بار. براي بهره برداري از سقز باشد

امكان استخراج روغن از بذر بنه توسط جهاد سازندگي 
 مطرح گرديد كه اين موضوع 1360استان فارس در سال 

 توسط شوراي عالي كشاورزي كشور تأئيد نگرديد
در مطالعه انجام شده توسط اسماعيل ). 1380اي، جزيره(

،  استفاده از كنجاله بنه در 1374 در سال عماديخانيان و
نتايج  .يراني مورد بررسي قرار گرفتتغذيه گوسفندان ا

قيق بيانگر اين موضوع است كه ميوه ححاصل از اين ت
 درصد كنجاله 75 درصد روغن و 25درخت بنه داراي 

 144/9در تغذيه كنجاله بنه مقدار پروتئين آن  .باشد مي
هاي چغندر قند   گرچه نسبت به كنجاله.درصد بدست آمد

اين تحقيق مبين . استدانه ذرت ارزش خوبي را دارا  و
طالبي وهمكاران در . خوشخوراكي كنجاله بنه نيز مي باشد

 در بررسي جنگلهاي استان اعالم نموده اند كه 1380سال 
 ر هكتار هزا80سطح حضور بنه در جنگلهاي استان حدود 

 بادام  بلوط و– بنه، بنه –الب تيپهاي بلوط قاست كه در 
  . بنه گسترش دارد–

د بذر يك درخت بنه در منطقه سرچهان ميانگين تولي 
 كيلوگرم  و ميانگين توليدي بذر در 4/13در استان فارس 

 كيلوگرم  7جنگل فسا در همين استان حدود  منطقه ميان
 بذر زاستفاده ا). 1382 بردبار،  ونعمتي(برآورد شده است 

 استفاده وسيع از مي باشد و بنه در منطقه زاگرس متداول
  به طوري در استان فارس نيز مرسوم استبذر و ميوه بنه

 و اواسط ي بنه در اواخر فروردين ماه جهت تهيه ترشكه
شهريور تا اواسط مهرماه بهره برداري وسيع از ميوه بنه و 

 اين بذر در ،كلخونگ در سطح رويشگاهها آغاز مي شود

بازار فروخته مي شود و ساليانه درصد قابل توجهي از 
 در يستائيان و فروشندگان محلدرآمدهاي عشاير، رو

 نگهدار صابر(دهد  مناطق جنگلي اين استان را تشكيل مي
سطح جنگلهاي بنه  1380در سال امانپور ).1382، فتاحيو

 ميليون هكتار اعالم نمود واعتقاد دارد كه با 5/2كشور را 
 ميليون هكتار نيز 10يك برنامه ريزي اصولي اين سطح تا 

ن ايجاد جنگلهاي صنعتي بنه را از قابل افزايش است ايشا
ضرورتهاي غير قابل اجتناب دانسته ودليل آن را پتانسيل 

  .توليد روغن اعالم كرده است
در يك بررسي تحقيقاتي به منظور بررسي بعضي از 

اصالحي بنه، در اولين مرحله  خصوصيات ژنتيكي و
برخي از استانها شناسائي و در پدري بنه  هاي مادري و پايه

 Full sib, Half sib  طريق گرده افشاني مصنوعي، نتاج از
هاي صورت  هاي حاصله از تالقي ميوه. گرديدتوليد 

در  . ودرعرصه كشت گرديدندشدهپذيرفته برداشت 
مطالعات آزمايشگاهي درصد روغن بعضي از گروههاي 

مقدار توليدي روغن در پايه هاي مادري . دشين يبذري تع
همچنين نقش . گرديدرصد اعالم  د39 تا 20مختلف بين 

  استبودهدار  والدين پدري در توليد روغن باال معني
آگاهي از ميزان بنابراين  .)1380 همكاران، عارفي ومداح (

توليد بذر بنه و توان اكولوژيك جنگلهاي منطقه در گام 
ريزي دقيق و  نخست اطالعات مورد نياز را جهت برنامه

اين تحقيق نيز  .دهد مر قرار مياصولي در اختيار متوليان ا
ختان با سنين رميزان توليد بذر بنه در دبه منظور بررسي 

  . انجام پذيرفتمختلف 
 

  مواد و روشها

  موقعيت محل اجراي تحقيق

اين تحقيق در جنگلهاي بلوط و بنه در منطقه پشتكوه 
. تفگرانجام فالرد واقع در حوالي روستاي امامزاده حسن 

ابع شهرستان لردگان از استان چهارمحال و اين منطقه از تو
 كيلومتري جنوب غربي 200بختياري و تقريباً در 

  .شهرستان شهركرد واقع شده است
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  ويژگيهاي اكولوژيك بنه 

(Pistacia atlantica subsp. mutica) 
 از گونه هاي يكي بعنوان )1شكل  (پسته وحشي يا بنه

زاگرس ياهي بومي ايران نقش بسيار مهمي را در پوشش گ
 اين گونه درختي است دو پايه، سازگار با ،ايفا مي نمايد

هاي سبك و سنگالخي  آب و هواي خشك، مناسب زمين
 هاي شيببيشتر در كه باعث شده  و كامالً نورپسند 

 7 تا 2بنه درختي خزان كننده به ارتفاع  .جنوبي ديده شود
 30متر است، ميوه بنه خوراكي بوده و حاوي حدود 

 ).1374، و عمادي خانياناسماعيل ( روغن است صددر
 نشان (Pistacia)جنس پسته بررسي پراكندگي جغرافيائي 

دهد كه گونه هاي مختلف آن در اكثر اقليمهاي خشك،  مي
ايران، اكوسيستمهاي جنگلي  نيمه خشك و نيمه مرطوب

 & Makhatadze( نيمه گرمسيري گرجستان

Gigauri,1989( در ليبي(Kharin & Babaev,1981)   در
و  يگانه( دارد دوجو(Catarino & Correia,1994) پرتغال

  .)1382 بحراني، جعفري
  

  روش تحقيق

وضعيت كلي منطقه از بررسي تحقيق ضمن در اين 
وضعيت كمي و كيفي  ،نظر حضور و پراكنش درختان بنه

هاي بنه از نظر سني و توليد ميوه مورد بررسي اجمالي  پايه
پس از اين مرحله و با توجه به وضعيت . قرار گرفتند

 طبقهاز (مختلف  قطري طبقاتدر  پايه ماده بنه 10منطقه،  
سپس . گرديد انتخاب ) سانتيمتر55 طبقه سانتيمتر تا 10

صفات كمي و كيفي مربوط به هر پايه شامل ارتفاع 
درخت، قطر تاج، قطر برابر سينه، وضعيت سالمت و 

هاي مخصوص يادداشت  رمدر فگيري و اندازهشادابي 
اعم  (آنآوري   اقدام به جمعدر زمان رسيدن ميوه. گرديد

ها در پاكتهاي جداگانه  ، از كليه پايه)از رسيده و نارس
  .)2شكل  (گرديد

كليه بذرهاي جمع آوري شده را از خوشه جدا نموده 
و بذرهاي رسيده و نارس بصورت جداگانه و مربوط به 

با توزين سپس . اگانه قرار گرفتندهر پايه در بسته هاي جد
مربوط به هر  دانه 100 كل و وزن)  رسيده، نارس(بذر ها 

  ارتباط بين توليد بذر با قطر.يك از پايه ها تعيين گرديد
برابر سينه و ساير روابط همبستگي بين صفات 

برداري شده مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار  يادداشت
  .گرفت

  

  رخت بنه نمايي از د-1شكل 
 (Pistacia atlantica subsp. mutica)  

  

 
   بذر بنه بر روي درخت-2شكل 

  

  نتايج

   قطري مختلفطبقاتبررسي ميزان توليد بذر در 

 طبقات نتايج حاصل از توزين بذر در 1در جدول 
همانگونه كه مالحظه . قطري مختلف ارائه گرديده است

و در (مي گردد بيشترين ميزان بذر رسيده، بذر نارس 
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 سانتيمتر 55 قطري طبقهمربوط به ) مجموع توليد كل بذر
 طبقهنسبت درصد بذر رسيده به كل بذر در . باشد مي

برآورد گرديد كه بيشترين % 38 سانتيمتر معادل 15قطري 

قطري به خود اختصاص داده طبقات مقدار را در ميان 
همچنين بيشترين وزن صددانه بذر رسيده مربوط . است

  . سانتيمتر مي باشد25 و 15،20قطري ت طبقابه 
  

 قطري مختلفطبقات  خصوصيات كمي بذر بنه در -1جدول 

ف
دي

ر
  

  طبقه
 قطري

)��������( 

ميزان توليد بذر 
  )لوگرميك (رسيده

ميزان توليد بذر 
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ميزان توليد بذر 
  )لوگرميك(كل

نسبت بذر رسيده 
  به بذر كل
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  ميزان توليد بذر بنهبا بررسي رابطه قطر برابر سينه 

 رابطه بين قطر برابر سينه درخت بنه را با 3 شكل
طور كه   همان.ميزان توليد بذر به نمايش گذاشته است

 x -329/0 رابطهفوق  مشخصهاهده مي شود بين دو مش
7402/0 = y برقرار است91/0 با ضريب تعيين .  

  

ميزان توليد بذر بنه در كالسه هاي قطري مختلف
y = 0.7402x - 3.3298

R2 = 0.9082

y = 19.253Ln(x) - 43.956

R2 = 0.8243
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  رابطه بين قطر برابر سينه با ميزان توليد بذر بنه -3 شكل

  

 به  بذر رسيده نسبت  بررسي رابطه بين قطر برابر سينه با        

   بنهبذر كل

 هاي توليد شده تماماً كامل و بذرهاي بنه در خوشه
شوند و در هر خوشه درصدي از بذرها به  رسيده نمي

 و مابقي به رنگ قرمز يا زرد هستندرنگ سبز 

 به بذر رسيدهنسبت بين قطر برابر سينه و . نندك تغييرمي
 با ضريب تعيين =X3636/1- y+4/34رابطهكل بذر 
 بذر نسبت بيشترين .)4 شكل( برقرار است 4966/0

به  20 و 15 قطري طبقه رسيده مربوط به درختان بنه در
 22و كمترين آن به مقدار صد ر د36 و 38ميزان ترتيب به 

  .است سانتيمتر40 قطري طبقه مربوط به درصد
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نسبت بذر رسيده به بذر كل در كالسه هاي قطري مختلف
y = -1.3636x + 34.4

R2 = 0.4966

y = -5.6134Ln(x) + 35.379

R2 = 0.4933
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   بنه به بذر كلبذر رسيده نسبت رابطه بين قطر برابر سينه با -4 شكل

  

مقايسه بين درصد وزن صد دانه بذر رسيده بنه در 

   قطري مختلفطبقات

ي بعمل آمده حداكثر وزن صد دانه بذر براساس بررس
 40 به ميزان 25 تا 15قطري  طبقات مربوط بهرسيده بنه 

 قطري طبقه مربوط به  گرم25 و حداقل آن به مقدار گرم
طور ميانگين وزن صد ه  ب.)2 جدول(باشد   مي سانتيمتر40

قطري مختلف در اين استان  طبقاتدانه بذر رسيده بنه در 
  .يين گرديد تعگرم 9/33حدود 

 
  

   قطري مختلف در جنگلهاي استانطبقات برآورد ميزان توليد بذر بنه در -2جدول 

  

   قطريطبقه  رديف
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هاي  كل پايه
  بنه ماده 

ميانگين توليد بذر 
  )لوگرميك(رسيده

  كل توليد بذر رسيده
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  بحث 

استفاده از توان بالقوه مناطق جنگلي و معرفي توان 
تواند كمك مؤثري در ايجاد  توليد محصوالت فرعي آن مي

 براي حفاظت و توسعه جنگلهاي زاگرس انگيزه الزم
گستردگي اين عرصه و دخالت شديد مردم  .داشته باشد

كه به دليل وابستگي شديد آنها به خصوص در زمينه 
تأمين مايحتاج اوليه زندگي به منظور تأمين غذا، سوخت 
وتعليف دامها انجام مي گيرد باعث شده كه سطح 

تخريبهاي  جنگلهاي زاگرس  با گذشت زمان در معرض
اين تحقيق نشان داد كه درختان بنه . كمي وكيفي قرار گيرد

 يك بختياري با حضور در تقريباً در استان چهارمحال و
سوم عرصه جنگلي استان توان خوبي در زمينه توليد بذر 

 نتايج حاصل از توزين بذر در طبقاتكه  دارند به طوري

 كه درختان بنه در زمينه توليد حكايت داردقطري مختلف 
 .بذر با افزايش سن قادر به افزايش توليد بذر هستند

 سال سن حدود 20 با سانتيمتر 10درختان در طبقه قطري 
با افزايش قطر ميزان توليد   كيلوگرم بذر توليد مي كنند و4

 55كه درخت  بنه با قطر  طوريه شود ب بذر آنها بيشتر مي
 كيلوگرم بذر 43 سال حدود 110قريبي سانتيمتر و با سن ت

 ميانگين توليد بذر يك درخت بنه در منطقه .توليد مي كند
 كيلوگرم و ميانگين توليدي 4/13سرچهان در استان فارس 

 7بذر در منطقه ميانجنگل فسا در همين استان حدود 
البته ). 1382،  و بردبارنعمتي(كيلوگرم  برآورد شده است 

ها كامل  توليدي فقط درصدي از بذراز اين ميزان بذر 
در پايان دوره رويش به رنگ سبز زيتوني تغيير  شوند و مي

دهند ومابقي به صورت نارس بر روي خوشه  رنگ مي
اين بررسي نشان مي دهد كه به . مانند هاي بذر باقي مي

 درصد از بذرها كامل مي شوند و 30طور ميانگين حدود 
رمز و يا زرد باقي به رنگ ق مابقي بصورت نارس و

بنه گياهي براساس مطالعات صورت پذيرفته  .مانند مي
ه توسط عوامل دو گرركامالً دگرگشن است از اين 

 ماده يخارجي نظير باد از گل نر به سطح كالله گل ها

نظر به . )1380 ،مداح عارفي و همكاران( شود حمل مي
ود، ش بنه مشاهده نمي هاي نر اينكه در طبيعت كمبود پايه

از اين . روش انتقال گرده به گلهاي ماده بسيار طبيعي است
رو بيشترين درصد پوكي بنه به ناسازگاري بين والدين و 

زمان همچنين . شود مي شرايط محيط نسبت داده
افشاني  افشاني، سن گل و شرايط محيط در زمان گرده گرده

يكي ديگر از علل عدم . باشند در اين مساله دخيل مي
ميوه كامل در بنه را مي توان به وجود فاصله زماني تشكيل 

 هاي گل،در رسيدن گلهاي نر و ماده نسبت داد در اين گونه
 ة بنابراين گلهاي ماد.رسند نر غالباً زودتر از گلهاي ماده مي

 ،دهقاني شوركي(شوند  كمتري لقاح يافته و بارور مي
 را نيز مي توان به مشكل پوكي ميوه بنه .)1383و1380

 تعداد و تنوع ژنتيكي پايه هاي ،شرايط محيطعواملي نظير
نر موجود و نيز به نوع و عمق خاك و شرايط رطوبت 

  .(Maggs, 1973) نسبت دادخاك در زمان گلدهي 
قطري مختلف و  طبقاتميزان توليد بذر رسيده بنه در 

قطري،  اين طبقاتهمچنين ميانگين حضور درختان بنه در 
 آورده 2محاسبه و در جدول آنها نه در ميزان توليد بذر ب

ه بر اساس بررسي انجام گرفته در جنگلهاي استان ب. شد
هاي بنه، ماده هستند كه   درصد از پايه65طور ميانگين 

  جهت محاسبه توليد كلي بذر تعداد آنها منظور گرديد
شود  كه مشاهده مي طوريه ب). 1384 ،همكاران طالبي و(

 طبقهمربوط به برآورد شده ذر بنه بيشترين ميزان توليد ب
 است و كمترين كيلوگرم1755877 و به مقدار 20قطري

 130016 و به مقدار 55 قطري طبقهميزان توليد مربوط به 
به طور متوسط ميانگين توليد بذر رسيده .  استكيلوگرم

 چهارمحال و قطري مختلف در جنگلهاي استان طبقاتدر 
گردد و در مجموع  رد ميبرآوكيلوگرم  6692399 بختياري

كيلوگرم بذر بنه  7206630 دوره توليد بذر مقداريك در 
برداري   و بهرهصالرسيده از جنگلهاي استان قابل استح

  .است
در پوست بذر رسيده بنه مقادير قابل توجه روغن   

وجود دارد و اين بذر در بازار براي مصارف محلي خريد و 
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درصد بذر رسيده به نسبت در اين تحقيق . شود فروش مي
 مختلف بررسي شد و نتايج نشان  قطريطبقهكل بذر در 

بيشترين ميزان بذر  سانتيمتر 15 دهد كه طبقه قطري مي
به خود % 38معادل رسيده را به نسبت بذر كل به مقدار  

 و اين درصد در طبقات  قطري باال اختصاص داده است
 سانتيمتر و 40 طبقهسير نزولي آن به  گردد و كمي كمتر مي

اين اعداد نشان مي دهد . شود  درصد منتهي مي22به مقدار 
شود  ها در درختان قطورتر كامل مي كه درصد كمتري از بذر

كه اين مورد نيز ممكن است به دليل مسائل فيزيولوژيك 
به همين دليل رابطه بين قطر برابر سينه درخت با . باشد

 رابطه نشان اين. درصد توليد بذر سالم بررسي گرديد
دهد كه كاهش يا افزايش نسبت بذر رسيده به بذر كل،  مي

 درصد با سن درخت ارتباط دارد ومابقي آن به 50حدود 
  . مسائل فنولوژي وفيزيولوژي ارتباط دارد

بيش از نتايج تحقيقات اخير نشان مي دهد كه بنه در 
بيشترين .  هزار هكتار از جنگلهاي استان حضور دارد90

 84بنه و به ميزان  -الب تيپ بلوطقن گونه در حضور اي
). 1384طالبي و همكاران، (  هكتار گزارش شده استهزار

 بنه به ن درصد حضور درختادهد كه اين بررسي نشان مي
 2قطري  مختلف به شرح جدول  طبقاتطور متوسط در 

شود بيشترين درصد حضور   همانطور كه مشاهده مي.است
سانتيمتر  30 تا 10قطري قه مربوط به درختان با طب

الزم . شود باشد و با افزايش قطر ميزان حضور كمتر مي مي
 سانتيمتر 85به توضيح است كه درختان بنه حتي با قطر 

 در استان وجود دارد ولي به دليل پراكندگي وحضور نسبتاً
كم آنها در جنگلهاي استان در محاسبات اين تحقيق 

  .اند منظور نشده
 بعمل آمده حداكثر وزن صد دانه بذر براساس بررسي

به سانتيمتر  25 تا 15 قطريطبقات مربوط بهرسيده بنه 
 مربوط به  گرم25 و حداقل آن به مقدار  گرم40ميزان 

طور ميانگين وزن صد دانه ه  ب.باشد  مي40 قطري طبقه
 قطري مختلف در اين استان طبقاتبذر رسيده بنه در 

دهد كه  اين اعداد نشان مي . تعيين گرديدگرم 9/33حدود 

داراي توانائي )  سال50 تا 30(درختان بنه در اين سن 
 بذور توليدي آنها بزرگتر و طوري كهباشند به  بيشتري مي

 طوريه  ب.از درصد روغن بيشتري نيز برخوردار هستند
كيلوگرم بذر بنه در  6692399 كه اشاره شد در مجموع

از خواهد بود، ن ه هر يكسال در مياكيك دوره توليد 
 هزار هكتار از جنگلهاي استان 90حدود معادل سطحي 

 هم  اين توان توليد.قابل برداشت و بهره برداري است
 در جنگل هاي استان وجود دارد و بهره برداري اكنون

رف خوراك دام و يا صانجام گرفته درحال حاضر بيشتر 
ه  استفاد.گردد مصارف محلي نظير تنقالت و يا ترشي مي

 موردمي شود كه در  صنعتي از بذر بنه وقتي معني دار
 برنامه ريزيهاي الزم انجام  از بذر آناستحصال روغن بنه

بنه توليدي بذر از  درصد روغن 39 تا 29 حدود . گيرد
قابل استخراج است و كيفيت اين روغن نيز بسيار مناسب 

 ولي ،)1380مداح عارفي و همكاران، ( و ايده آل است
 طبقات دقيق موضوع و تعيين ميزان توليد بذر در بررسي

. قطري مختلف مي تواند تعيين كننده دقيق موضوع باشد
 در حال حاضر بذر اين بدون توجه به مبحث مطرح شده

  خريد و فروش  ريال6800درخت با ارزش هر كيلو 
گردد كه با اين اوصاف درآمد ناخالص حاصل از بهره  مي

سطح جنگلهاي استان برداري از بذر بنه در 
اين موضوع حاكي . گردد  ريال برآورد مي45508313200

از توان باالي منطقه دارد كه در صورت برنامه ريزي 
اصولي مي توان حداكثر درآمد حاصل از توليد بذر بنه را 
با استخراج روغن بدست آورد و در برنامه ريزي هاي 

مد ونه احيائي توجه جدي به غني سازي جنگلها با اين گ
  .نظر قرارگيرد

با توجه به مسايلي كه از نظر گذشت يعني حضور 
  25 تا 15 قطري طبقاتحداكثر پايه هاي بنه استان در 

و با در نظر گرفتن اين موضوع كه در اين طبقات سانتيمتر 
قطري وزن صد دانه بذر رسيده بنه بيشتر بوده و همچنين 

ه هاي حضور و پراكندگي نسبتا مناسب بنه در عرص
جنگلي استان مي توان به توان بالقوه اين درختان در زمينه 
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 .توليد بذر و تاثير آن در زندگي جنگل نشينان پي برد
بنابراين پسته وحشي را مي توان به عنوان يكي از 

هاي ارزشمند زاگرس معرفي و با توجيه مردم  گنجينه
نسبت به حفاظت از پايه هاي موجود و همچنين توسعه 

يكي از . اي صنعتي بنه در استان و كشور اقدام نمودجنگله
تواند غني سازي جنگلهاي منطقه با  اين راهكارها مي

استفاده از اين گونه باشد، كه بايد توسط اداره كل منابع 
طبيعي استان به طور جدي دنبال گردد تا حداقل، مناطق 

  . تخريب يافته اين گونة با ارزش احيا گردد
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Abstract 

Identification and introduction of forests production potential, particularly in respect to their by- 
products, can conserve and rehabilitate the forest resources. Among the trees and shrubs of Zagros region 
of Iran, Pistacia atlantica Desf. subsp. mutica (F.&M.) Rech. F. is highly important for its special 
characteristics, particulary gum and seed production. Gum and seed are exploited and processed artfully 
in some parts of Zagros region. Special characteristic of this species in seed production which is 
concerned by some food industries such as pickle, oil and dessert, could be concerned as substitution  for 
gum exploitation. 

Information about amount of local seed production and the forest potential can provide data for the 
local authorities to make clear and basic programme. For this reason, seed production at different age 
classes was studied. The trial was conducted in Poshtkooh-Falard forests of Chaharmahal va Bakhtiari 
province. After investigation on quantitative and qualititative characteristics of the Pistachio trees such as 
fruit production and age, 10 femal trees at different diameter classes were selected. Seeds were collected 
separately from each tree and total seed weight of each tree and weight of 100 seeds was measured. 
Furthermore, correlation between seed amount and breast height diameter dbh and other parameters was 
determined. 

The results showed that increase in stem diameter increased the total and the mature seeds, but the 
greatest seed mature/ total ratio was found at 15 and 20 cm dbh classes. The trees of 20 and 25 cm dbh 
classes produced the highest amount of mature seeds, based on total number of pistachio trees at the 
province. Because most of pistachio trees of the province are at diameter classes of 15 to 25 cm, their 
seed production and consequently the dwellers income will be highly remarkable. 
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