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مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال ششم ،شماره چهاردهم ،بهار  ،139۶صفحه 11ـ۲۰

علیجان آبکار ،*1پیمان

معدنچی2

تاریخ دریافت139۶/1/1۶ :

تاریخ پذیرش139۶/۲/۲9 :

چكیده
درخت بنه از بعد جاذبههای طبیعی ،اکوتوریسم ،حفظ آب و خاک ،کنترل سیل ،تأمین علوفه دامهای اهلیی و وحییی ،تودیید بی ر و
صمغ ،نقش بسیار مهمی در مناطق خیک و نیمهخیک ایفا میکند .در دهههای اخیر ،عوامل متعددی باعث تخریب ایین گونیه شید
است .یکی از عوامل اصلی تخریب جنگلهای بنه ،گرفتن پوست تنۀ آنها توسط تیی ( )Histrix indicaاست .شناخت عوامیل میثرر
در شدت تخریب این آفت بهمنظور ارائۀ راهکارهای مناسب و علمی ،امری ضروری و اجتنابناپ یر است .هدف از تحقییق حاضیر،
بررسی مهمترین عوامل مثرر در میزان تخریب پوست تنۀ این درخت توسط تیی و نقیش آن در افیزایش خطیر انقیرا

ایین گونیۀ

جنگلی در مناطق خیک و نیمهخیک است .بدین منظور ،پس از بررسی بنهزارهای تحت خطر که پوسیت تنیۀ آنهیا توسیط تییی
گرفته شد است ،قطعهای از جنگل بنه به مساحت حدود  200هکتار در منطقۀ چهارگنبد سییرجان انتخیاب شید .در ایین قطعیه50 ،
اصله درخت بنه بهصورت تصادفی انتخاب شد و خسارت وارد توسط تیی به آنها ارزیابی گردیید .بیهمنظور مقایسیۀ میانگینهیا از
آزمون کمترین اختالف معنیدار استفاد شد .نتایج نیان داد سن درختان در میزان گرفتگی پوسیت تنیۀ آنهیا در سیط ییک درصید
معنیدار است .میزان تخریب در درختان جوان  2/5برابر بیش از درختان مسن است.
واژههای کلیدی :آزمون کمترین اختالف معنیدار ،چهارگنبد سیرجان ،خیکسادی ،تخریب پوست تنه ،قطر تنه.

 .1استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری ،مرکز تحقیقات کیاورزی و منابع طبیعیی اسیتان کرمیان ،سیازمان تحقیقیات ،آمیوز

و تیرویج

کیاورزی کرمان ،نویسندۀ مسئولEmail: abkar804@yahoo.com /

 .2مربی پثوهیی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری ،مرکز تحقیقات کیاورزی و منیابع طبیعیی اسیتان کرمیان ،سیازمان تحقیقیات ،آمیوز
ترویج کیاورزی کرمان

و
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در نیمکر شمادی و در چهار قارۀ آسیا ،اروپا ،آفریقا و آمریکا بین

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

های 15ی ۴5درجۀ شمادی پراکنش دارد .بییترین انتیار آن

(فتاحی ) ،بررسی و ارزیابی شد است .در این تحقیقیات ،علیل

های جغرافیایی 20ی ۴۳درجۀ شیمادی اسیت (فتیاحی،

اصلی تخریب جنگلهای بنه را دخادت انسان و چرای شدید دام

1995؛ حسینی و همکاران )201۳ ،در ایران تاکنون  5گونه از این

(پورصفر و همکاران ،)2001 ،تیغ زدن درختان برای بهر بیرداری

شد است .بهطور کلی ،گونههای جنس پسیته در

سقز (جزیر ای2001 ،؛ فتاحی )1995 ،عدم تجدید حیات طبیعی

اییران بییهغیراز منطقیۀ مرطییوب خییزری ،کویرهییا و بخشهییای

اییین گونییه بییهددیل چییرای شییدید دام (ایراننییژاد )1995 ،و

جلگهای دریای عمان و خلیجفارس ،در سایر نقاط پراکنش دارد.

آتشسوزی (ارداالن و همکاران )201۳ ،دانستهاند .نگارصابری و

معروفترین گونیۀ وحییی پسیته در اییران از نظیر پیراکنش و

عباسی ( )2012در تحقیقی که درخصیوص جنگلهیای بنیه در

اهمیت ،گونۀ بنه1اسیت (جوانیییر .)1999 ،ایین گونیه درختیی

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

است با ارتفاع حداکثر  12متر ،قطیر برابیر سیینۀ آن بیه  1/5متیر

قطع درختان ،چرای بیرویه و توسعۀ کیاورزی است .همچنیین

میرسد .این درخیت دارای تیاجی انبیو و کرویشیکل اسیت.

قطع و سرشاخهزنی درختان توسط عیایر و روستائیان بیهمنظور

پوست آن معموالً پوشید از فلس و برگهای تکشیانهای فیرد،

تأمین علوفه ،سیوخت ،رو هیای نامناسیب برداشیت بی ر بنیه

1/5یی ۳سیانتیمتر اسیت .از

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

عر

بین عر

جنس گزار

چرمی و با طودی بین ۳ی ۸و عر

نظر اکودوژی ،این گونه در ارتفاع بین ۷00ی ۳000متیر از سیط

درختان بیهمنظور برداشیت عسیل طبیعیی از داخیل تنیۀ آنهیا،

دریا پیراکنش دارد (ریابتی .)19۷6 ،خاکهیای آهکیی سیبک تیا

مهمترین عوامل تخریب جنگلهای بنه ذکر شد اند .یکیی دیگیر

سنگین با  pHبرابر با ۷ی ۸مورد پسند اینگونه است .بنه گونیهای

از عوامل اصلی تخریب پوشش گیاهی بهصورت عام و تخرییب

است روشنیپسند ،مقاوم به خیکی ،شوری ،باد ،گرما و در عین

جنگلهای بنه بهصورت خاص ،خیکسادی است .خسیارتهای

حال ،دمای زیر صفر درجه را تحمل میکند (جزییر ای.)2001 ،

ناشی از خیکسادی بر منابع طبیعی هموار از دیدگا هیدرودوژی

همچنین این گونه از نظر تثبیت کربن ،نقش مهمی در جلیوگیری

مدنظر بود است ،اما به ابعاد اکودیوژیکی آن کمتیر توجیه شید

از انتیار گازهای گلخانهای دارد و بههمرا سایر گونههای بومی،

است ،درصورتیکه از بعد اکودوژی ،اررات ناشیی از خیکسیادی

توانایی تثبیت  100کیلیوگرم کیربن در هکتیار را دارد (ارداالن2و

میتواند بهمراتب خطرناکتر باشد .بررسیهای انجامشید نییان

همکاران .)2001 ،تجدید حیات طبیعی این گونه در اکثیر نقیاط

میدهد که در خیکسادیها شیدت تخرییب بیهمراتب بیییتر از

ایران وجود ندارد یا بسیار ضعیف اسیت .بنیه از نظیر اقتصیادی،

ترسادیهاست .برای مثال ،در خیکسیادیها تغیییر رفتیار غی ایی

نقش بسیار مهمی در اکثر روستاهای مناطق خیک و نیمهخیک

یک جانور جوند مانند تیی میتواند یک گونۀ گیاهی نظیر بنیه

ایران ایفا میکند (پوررضا .)200۸ ،این گونه عالو بر تأمین علوفۀ

را خیلی سریع از بین ببرد.

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

تیییی جییانوری متعلییق بییه راسییتۀ جونییدگان ،از خییانواد

جاذبههای طبیعی ،اکوتوریسم ،حفظ آب و خاک و کنترل سییل،

 Hystricidaeاست .این حیوان بزرگترین جوندۀ اییران اسیت و

است (بزرگی و همکاران .)201۳ ،در سیالهای

در اغلب زیستگا ها اعم از جنگلی ،کوهستانی ،اسیتیی و بیابیانی

اخیر ،عوامیل متعیددی باعیث تخرییب ایین گونیه شید اسیت

زندگی میکند .این جانور اغلب در حواشیی اراضیی کییاورزی

(پورهاشمی و همکیاران200۴ ،؛ غضینفری و همکیاران)200۴ ،

ساکن میشود ،اما تا زمانی که محیط طبیعیی آن از میواد غی ایی

گونهای باارز

تاکنون مطادعات متعددی درخصوص رویییگا های طبیعیی بنیه
1. Pistacia atlantica
2. Ardalan

غنی باشد ،کمتر بهسمت اراضی کیاورزی روی میآورد

(مورییا۳

Moria

3.

] [ DOI: 10.22052/6.14.11

جنس پسته متعلق به خانوادۀ  Anacardiceaeاست .ایین جینس

(پورصفر و همکاران ،)2001 ،مناسبترین شیوۀ بهر برداری سقز
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بعضی مناطق ایران به آن شیبگرد میگوینید .تیییها معمیوالً در

کارشناسی و اودیه توسیط ادارات کیل منیابع طبیعیی اسیتانهای

سوراخهای وسیع ،عمیق ،شکاف سنگها ،غارهای عموماً از نوع

کیور محدود میشود .قبل از سال  ،1۳۷5گزار

شد است که

آهکی و خرابهها النه میسازند .ایین گونیه از همیۀ قسیمتهای

تیی با جویدن پوست درختان بنه در استانهای کرمان و فیارس

گیاهان تغ یه میکنند .برای خوردن پیاز و رییۀ گیاهان ،زمین را

باعث خیک شدن ایین درختیان میشیود (ضییایی .)1996 ،در

حفر میکنند .به گیاهان غد دار نظیر سیبزمینی و رییۀ یونجیه،

سییالهای  1۳۸۳و  1۳۸6اعییالم شیید بییهترتیب سییطحی معییادل

عالقۀ زیادی دارند (ضیایی .)1996 ،یکیی از بهتیرین گونیههای

 5۳100و  200000هکتار از بنهزارها استان کرمیان ،موردهجیوم

گیاهی مورد عالقۀ این حیوان ،گونیۀ مرتعیی رییواس ییا رییواج

تیی قرار گرفته اسیت (ادارۀ کیل منیابع طبیعیی اسیتان

کرمیان1،

است کیه سیاقه و ریییۀ آن را از زییر خیاک بییرون مییآورد و

 200۴و  .)200۷در سییایر اسییتانهای کیییور نظیییر فییارس،

مورداستفاد قرار میدهد .این حیوان درصورتیکه گیاهان پیازدار

سیستانوبلوچستان ،هرمزگان ،کهکیلویه و بویراحمد ،چهارمحیال

و یا ریواس در پوشش گیاهی کم شود ،به محصوالت کیاورزی

بختیاری ،ایالم و ...گزار های پراکند نیان میدهد که وضعیتی

نظیر یونجه حملهور میشود و در صورت عیدم وجیود یونجیه،

میابه استان کرمان دارند .باتوجهبه پراکنیدگی وسییع ایین گونیۀ

خوراک آن از پوست درختان تأمین میشود (مورییا و همکیاران،

درختی در کیور ایران و جهان (ایراننژاد )1995 ،خطری جیدی

 .)201۴به همین ددییل در خیکسیادیها کیه گونیههای مرتعیی

این جنگلها را تهدید میکند .در حال حاضیر ،رایجتیرین رو

پیازدار در مراتع کاهش مییابد ،بهشیدت بیه بنیهزارها خسیارت

برای مبارز با این آفت ،ایجاد حصارهای از نوع تیوری گیابیونی

میزند .دشمن طبیعی تیی ،پلنیگ اسیت .بچیه تیییها گیاهی

اطراف تنۀ درختان است .اگرچه سایر رو ها مانند کیتن حیوان

موردحملۀ جغدهای بزرگ قرار میگیرند .بهعلت شبگرد بیودن

با تفنگ ،تلیه ،مسیمومیت و ...راییج اسیت (مورییا و همکیاران،

و داشتن وسیلۀ دفاعی مناسب و تطیابق بیا محیطهیای مختلیف،

 .)201۴کنتییرل آفییت بییا رو هییای فعل یی عالو بییر میییکالت

جمعیت نسبتاً زیادی دارند .معموالً چند سیاعت پیس از تارییک

زیستمحیطی ،متحمل هزینههای هنگفتیی اسیت کیه تیأمین آن

شدن هوا از النه خارج میشود و گاهی برای بهدستآوردن غی ا

توسط بخش دودتی امکانپ یر نیست .به همین ددیل ،مبارز با آن

چندین کیلومتر را طی میکند .میزان تحرک آنها بستگی کامل به

عموماً در سطوح کوچک و محلی انجام میشود .بنابراین ،قبل از

میزان مواد غ ایی در دسترس آنها دارد (همکاران) .وقتی خیاک

اتخاذ هر روشی برای کنترل این آفت شیناخت ابعیاد مختلیف و

مرطوب است ،بهراحتی ریییۀ گیاهیان را از زییر خیاک بییرون

عوامل مثرر در آن ،امری ضروری و اجتنابناپ یر است .هدف از

میآورد ،اما در موقع خیک شدن زمیین ،ایین کیار را بیهراحتی

تحقیق حاضر ،بررسی عوامل مثرر در تخریب جنگلهای بنیه در

نمیتواند انجام دهد (ضیایی .) 1996 ،در دهۀ اخییر کیه منیاطق

مناطق خیک (با تأکید بر تیی) و نقش آن در خطر انقرا

این

مرکزی ،جنوب و جنوب شرق اییران دچیار پدییدۀ خیکسیادی

گونۀ جنگلیی ،بیهعنوان ییک هییدار جیدی بیه متخصصیان و

شدیدی شد  ،یکی از عوامیل اصیلی تخرییب جنگلهیای بنیه،

مسئوالن مربوط و بررسی راهکارهای رایج فعلی برای کنتیرل آن

گرفتن پوست تنۀ درختان بنه بهوسیلۀ تیی ،سایر موارد تخرییب

است.

این گونه را تحت شعاع قرار داد است .طبق بررسیهای میددی
و همکاران ( 2۴/5 )2012درصد درختان بنه بر ارر گرفتیه شیدن

مواد و روشها

کامل پوست تنۀ آنها توسط تیی و قطع مسیر آوندهای آبکیش

موقعیت منطقۀ موردمطالعه

در تمامی محیط تنۀ درخت کامالً خییک شید اند و  ۷5درصید

منطقیۀ موردمطادعییه زیرحییوزۀ پلنگیی از حییوزۀ آبخییز تنگوئییه

درختان بنه توسط تیی خسارت دید اند .بهطور کلیی ،علییرغم

1. Bureau of Natural Resources of Kerman province
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آذربایجان و کردستان وجود دارد .جیانوری شیبگرد اسیت و در

صورت نگرفته است .اکثر اطالعات در این مورد به گزار هیای
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دقیقه تا  56درجه و  16دقیقیۀ طیول شیرقی و  29درجیه و ۳2

نمایندۀ سن درخت) در انتخاب گونه توسط حیوان جونید (آییا

شیمادی اسیت .متوسیط

سن یا محیط در ارتفاع برابر سینۀ درختیان بنیه در مییزان کنیدن

بارندگی ساالنه منطقه  ۳50میلیمتر ،حداکثر و حداقل ارتفیاع آن

پوست توسط حیوان تأریری دارد؟) ،عملیات تجزیۀ وارییانس در

از سط دریا بهترتیب  2900و  2500متر اسیت .متوسیط دمیای

قادب طرح تصادفی در پینج تیمیار محییط در ارتفیاع برابرسیینه

ساالنه  10/۳درجۀ سانتیگراد و میانگین حیداکثر و حیداقل دمیا

ارزیابی شد .ازآنجاکه تعیین سن دقیق درختان امکانپ یر نبود ،از

بهترتیب برابر بیا  1۷/2و  -۳/۳درجیۀ سیانتیگراد اسیت .اقلییم

شییاخص محییط تنیۀ درختییان در ارتفییاعی برابرسییینه ،بییهعنوان

دقیقه تا  29درجیه و  ۳۸دقیقیۀ عیر

اندازۀ محییط بیهجای اسیتفادۀ مسیتقیم آن ،از شیاخص نسیبت

روش تحقیق
در این تحقیق ،پس از بررسیهای کتابخانهای و تحقیقات محلیی
دربارۀ جنگلهای بنه و رفتار غ ایی تییی ،از بنیهزارهای اسیتان
کرمان که پوست تنۀ آنهیا موردحملیه تییی قیرار گرفتیه بیود،
بازدید بهعمل آمد .بعد از شناسایی منیاطق بحرانیی (بییش از ۳0
درصد درختان بنه توسط تیی آسییب دیدنید) ،زیرحیوز ای بیه
مساحت حدود  200هکتار که بییانگر متوسیط وضیعیت منیاطق
بحران یی بییود (ازطری یق پیمییایش صییحرایی ب ییش از  ۳0منطقییه
مختلییف در اسییتان کرمییان) ،در منطقییۀ چهارگنبیید سیییرجان
بهصورت کارشناسی انتخاب شید .در ایین زیرحیوز  50 ،اصیله
درخت بنه بهصورت تصادفی انتخاب شید .سییس ویژگیهیایی
نظیر محیط تنۀ درختان بنه در ارتفیاعی برابیر بیا سیینه (در ایین
گزار

بهجای قطر تنه از شاخص محیط تنه استفاد شید؛ زییرا

حیوان جوند پوست محیط تنیۀ درخیت را میگییرد) ،حیداکثر
ارتفاع ،حداقل ارتفاع و طودی که از پوست تنیۀ درخیت توسیط
تیی گرفته شد بود ،انداز گیری شد (شکل  .)1همچنین تعیداد

قسمتی از طول تنۀ درختان که توسط حیوان گرفته شید اسیت،
به محیط برابر سیینۀ درختیان بنیه اسیتفاد گردیید؛ یعنیی اینکیه
نمونهها از تقسیم طول قسمتی از تنۀ درخت که پوستش توسیط
تیی گرفته شد بود ،به اندازۀ محیط در ارتفاع برابرسیینه همیان
درخت بهدسیتآمد اند بیدینترتیب ویژگیهیای فیوق در پینج
تیمار محیط برابرسینه کمتیر از -12 ،150-1۳0 ،100-100 ،120
 1۳0و بزرگتییر از 150سییانتیمتر (کییه از ایین بییه بعیید بییهطور
خالصییه بییهترتیب تحییت عنییوان تیمارهییای  1تییا  5آنهییا را
میشناسیییم) بییا تعییداد تکرارهییا بییهترتیب  9،10،10،11و10
موردارزیابی و تجزییهوتحلیل قیرار گرفتنید .بیرای مقایسیۀ بیین
میانگینها در این تحقیق ،از آزمیون کمتیرین اخیتالف معنییدار
( )LSDاستفاد شد .سیس بهمنظور بررسیی اریر خیکسیادی بیر
میزان تخرییب درختیان بنیه ،تغیییرات مییزان بارنیدگی سیاالنۀ
نزدیکترین ایستگا به منطقیۀ موردمطادعیه (بلیورد از شهرسیتان
سیرجان) از سال  1۳6۸تا  1۳۸۸بررسی و ارزیابی شد.

درختانی که در ارر گرفتن پوستیان خیک شد بودند ،مییخص

شكل ( :)1نحوۀ اندازهگیری میزان خسارات پوست تنۀ درختان بنه
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منطقه براساس رو

دومارتون نیمهخیک است.

نمایندۀ سن درختان استفاد شد .همچنین برای خنثی کیردن اریر
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(چهارگنبد) سیرجان استان کرمیان بیا مختصیات  56درجیه و ۷

شدند .سیس بهمنظور بررسی ارر محیط تنۀ درختان بنه (بیهعنوان
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نتایج
بررسی وضعیت میزان تخریب پوست تنۀ درختان بنه توسط تشی
براساس اطالعات بهدستآمد از 50نمونه درخت بنه 16 ،درصد
پایهها بهددیل گرفتن کامل پوست تنه توسط تیی کیامالً خییک
شد اند .درمجموع 9۴ ،درصد پایههای اینگونیه توسیط حییوان
صدمه دید اند .تنها  6درصد پایههای موردمطادعیه سیادم بودنید؛
یعنی پوست تنۀ آنها توسط حیوان تخریب نید بیود .بیییترین

120ی1۳0 ،100ی150 ،120ی 1۳0و بزرگتر از ( 150کیه از ایین
به بعد بهطور خالصه ،بهترتیب تحیت عنیوان تیمارهیای  1تیا 5
آنها را میشناسیم) میانگین نسبت طودی از پوست تنیۀ درخیت
که توسط حیوان کند شد است به محیط تنۀ درخیت در ارتفیاع
برابرسینه بهترتیب شیمارۀ تیمیار برابیر بیا،%6۴2 ،%61۳ ،%91۷ :
 %۳۸۴و  %۴۴است.

 100سانتیمتر) قرار دارد .در این گرو  ۴۴ ،درصد بیهطور کامیل

رابطۀ بین اندازۀ محیط درختان و میزان خسارت

خیک شد بودند .متوسط حداکثر و حداکثر مطلیق ارتفیاعی از

جدول ( )1نسبت پوست گرفتهشدۀ درختان بنه به محیط در

تنۀ درختان که پوست آنها توسط تیی گرفته شد بود ،بهترتیب

ارتفاع برابرسینه را در هریک از نمونهها و میانگین آن را در 5

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

تیمار نیان میدهد .بییترین و کمترین تخریب بهترتیب مربوط

 ۸0سانتیمتری در جاهایی میاهد شد کیه حییوان از سینگ ییا

به تیمار  1و  5است .جدول ( )2نتایج حاصل از تجربۀ واریانس

اجسام اطراف کند برای گرفتن پوست تنۀ درخت استفاد کیرد

در  5تیمار محیط برابرسینه درختان بنه را نیان میدهد.

است .نسبت طودی از پوست تنه که توسط حییوان گرفتیه شید

جدول ( :)۲نتایج حاصل از تجربۀ واریانس در  5تیمار محیط برابرسینۀ

بود ،به محیط برابرسینه بهطور متوسط  ۳۴درصد و این نسبت در

درختان بنه
واریانس

میانگین

جمع

تکرار

تیمار

/0۳۷

/91۷

۸/255

9

1

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

/09۴.

/61۴

6/1۳9

10

2

/111

/6۴2

6/۴2۴

10

۳

پوست گرفتهشد درختان بنه به محیط در ارتفاع برابرسیینه در 5

/1۳۴

/۳۸5

۴/225

11

۴

تیمار محیط برابرسینه درختان بنه را نیان میدهد.

/0۷۴۷

/۴۴

۴/۴06

10

5

محل کندۀ درخت  ۴۴درصد است .بیهطور متوسیط ،طیی چنید
سال گ شته ۴۴ ،درصد از پوسیت تنیۀ درختیان در محیل کنیدۀ

جدول ( :)1نسبت پوست گرفتهشدۀ درختان بنه به محیط در ارتفاع

 Fبحرانی

برابرسینه در  5تیمار

در سط %1

5

۳

۴

2

1

شمارۀ تیمار
تکرار

۳/۷6

 Fمحاسباتی واریانس
۴/56

درجۀ آزادی مجموع

منابع

مربعات

تغییرات

0/۴21

۴

1/6۸6

تیمار

0/092۴

۴5

۴/159

خطای

۴9

5/۸۴6

0/۷10

0

0/195

0/۸۷1

0/9۳۷

1

0/2۸5

0/۴06

0/616

0/59۴

0/566

2

/۷2

/150

/۸

/6۳۷

/۷2۳

۳

0/55۴

0/20۳

0/۴0۴

1/1۴۳

1/۴۴

۴

براساس اطالعات این جدول ،اختالف بین میانگین  5تیمیار

0

0/2۳9

0/2۳6

0/609

1/012

5

0/5۷۷

0/1۷۷۸

0/656

0/۸21

0/۸۳۷

6

در سط  1درصد معنیدار است .همانطور که قیبالً گفتیه شید،

0/61۳

0/0۷1۴

0/۳۸5

0/۴16

0/۸۴۳

۷

0/۳22

1

1/05۳۸

0/۷02

1/0۸۴

۸

0/625

1/111

1/0۷69

0/0695

1/102

9

0

0/۳06

1

0/2۷5

10
11

0/56

آزمایش
جمع کل

بییهمنظور مقایسییۀ بییین میانگینهییا از آزمییون حییداقل اخییتالف
میانگینها ( )LSDاستفاد شد .جدول ( )۳نتیایج حاصیل از ایین
آزمون را در  5تیمار نیان میدهد .براساس اطالعات این جدول
بین گرو ( 1محیط در ارتفاع سینه کمتر از 100سیانتیمتر تحیت

۴/۴06

۴/225

6/۴2۴

6/1۳۸

۸/255

جمع

عنییوان  )X1و گییرو ( 2محیییط در ارتفییاع سییینه بییین 100-12

0/۴۴0

0/6۸۴

0/6۴2

0/61۴

0/91۷

میانگین

سانتیمتر تحت عنوان  )X2اختالف در سیط  5درصید و بیین
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تعداد درخت خیک شد در گرو یک (محیط برابرسینه کمتر از

خسارت کاهش مییابد؛ بهطوریکه بیرای محییط کمتیر از ،100

] [ DOI: 10.22052/6.14.11

براساس این جدول ،با افیزایش محییط تنیۀ درختیان ،مییزان

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال ششم ،شماره چهاردهم ،بهار 139۶

16

1۳0سانتیمتر تحیت عنیوان  )X4و ( 5محییط در ارتفیاع سیینه

معنیداری دید نمیشود .همچنین اختالف میانگینها بین گیرو

بزرگتر از  150سانتیمتر بیا عنیوان  )X5اخیتالف در سیط 1

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

درصد معنیدار است .نکتۀ مهم این است که علییرغم معنییدار
جدول ( :)3مقایسۀ میانگینها در  5تیمار سن درختان بنه
10،9

0/2۸

0/۳۷

10،9

0/2۸

0/۳۷

X1-X2=0/۳

*

X1-X3=0/2۷5

11،9

0/2۷

0/۳65

**

X1-X4=0/5۳۳

10،9

0/2۸

0/۳۷

**

X1-X5=0/۴۷۷

10،10

0/2۷

0/۳6۳

X2-X3=0/02۸

11،10

0/265

0/۳55

X2-X4=0/2۳

10،10

0/2۷

0/۳65

11،10

0/265

0/۳55

X3-X4=0/25۸

10،10

0/2۷

0/۳6۳

X3-X5=0/2

1۰،11

0/265

0/۳55

X4-X5=0/056

*

X2-X5=0/1۷۴

*  5درصد معنیدار **  1درصد معنیدار
 =Xمیانگین نسبت طول پوستی از تنۀ درخت بنه گرفتهشد توسط حیوان به محیط در ارتفاع برابرسینه (در هریک از تیمارها)

شكل ( :)۲تغییرات میزان بارش ساالنۀ ایستگاه بلورد از سال  13۶1تا (1387قبل از اجرای طرح توریکشی درختان بنه)

شكل ( :)3استفاده از توری گابیونی جهت جلوگیری از تخریب بنه توسط تشی

شكل ( :)4نوعی تلۀ سنتی برای به دام انداختن تشی

بحث
در این تحقیق ،میزان تخریب و عوامل میثرر در مییزان تخرییب

(سن) در تمایل حیوان برای گرفتن پوست درخیت در سیط 1

پوست تنۀ درختان بنه توسط تیی بررسی و ارزیابی شید .نتیایج

درصد معنیدار است .سن درخت بیا افیزایش قطیر درخیت ییا

حاصل از این تحقیق نییان داد انیدازۀ محییط تنیۀ درختیان بنیه

محیط تنۀ درخت (در یک منطقۀ میخص) افزایش مییابد .ایین
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تعداد تکرار در هر گرو

LSD 5%

LSD 1%

اختالف بین میانگینها و میزان معنیدار
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گییرو  1بییا گییرو ( ۴محیییط در ارتفییاع سییینه بییین -150

بودن اختالف بین گرو  1و گرو  ،2بین گیرو  1و  ۳اخیتالف
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برای درختان بنیه بیا محییط کمتیر از  100سیانتیمتر (جیوانتر)

بهصورت توأم در شدت تخریب مثررند .از دیگیر عوامیل میثرر

حدود  2/5برابر بییتر از محیط در محدودۀ 1۳0ی 150سیانتیمتر

در تخریب پوست تنۀ درختان میتوان به خیکسادی اشار کیرد؛

(درختان پیرتر) است .ددیل آن را میتیوان ناشیی از اخیتالف در

ادبته نه خیکسادی هیدرودوژیکی بلکیه خیکسیادی اکودیوژیکی؛

ویژگیهیای پوسییت درختییان بنییه در گرو هییای سیینی مختلییف

بدینترتیب که با خیکسادیهای مکرر ،تییی بیهددیل دسترسیی

دانست؛ زیرا پوست تاز و زندۀ درخت که حیوان به مصیرف آن

نداشتن به گیاهیان مرتعیی موردعالقیها  ،تغیییر رفتیار غی ایی

عالقۀ زییادی دارد ،در درختیان کهنسیال توسیط مقیدار زییادی

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

پوست خیکشد و خین قیدیمی (فلسماننید) پوشیید شید

تحقیقات مورییا و همکیاران ( )201۴کیه اذعیان میدارنید ایین

است .بنابراین ،حیوان باید بخش خییبی پوسیتهای قیدیمی را

حیوان درصورتیکه گیاهان پیازدار یا ریواس در پوشیش گییاهی

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

کم شود به محصوالت کیاورزی نظیر یونجه حملهور میشود و

بیهعنوان

در صورت نبودن یونجه ،خوراک آن از پوسیت درختیان تیأمین

تغ یه میرسد .همچنین ممکن اسیت ترکیبیات پوسیت از نظیر

میگردد ،مطابقیت دارد .نتیایج ایین تحقییق در بخیش تخرییب

صمغ و مواد تحریککنند یا سایر ویژگیها برای انتخاب حیوان

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

در درختان مسن و جوان بیا هیم فیرق کنید( .همیانطور کیه در

جزیییر ای ( ،)2001نگارعباسییی و صییابری ( ،)2012اردالن و

منطقۀ موردمطادعه ،علیرغم وجود سایر گونههای جنگلیی نظییر

همکاران ( )201۳که بیهترتیب اذعیان میی دارنید عامیل اصیلی

کهکیم ( ،)Acer spارچین ،بیادامکوهی ( ،)Amigdalus spتییی

تخریب جنگل های بنه ،دخادت انسان و چرای بیرویۀ دام ،تییغ

بییترین عالقه را به گونۀ بنه نیان داد اسیت) .نکتیۀ مهیم ایین

زدن بییرای بهر بییراری سییقز ،توسییعۀ اراضییی کیییاورزی و

است که علیرغم معنیدار بودن اختالف بین گرو  1و گیرو ،2

آتشسوزی اسیت کیامالً تفیاوت دارد؛ زییرا تحقیقیات می کور

بین گرو  1و  ۳اختالف معنییداری دیید نمیشیود .همچنیین

عموماً به سابقۀ تخریب براساس مییاهدات صیحرایی و عوامیل

اختالف میانگینها بین گرو  1با گرو  ۴بییتر از اخیتالف بیین

مثرر در عدم زادآوری این گونه اشار دارند و در زمان تحقیقات

گرو  1با گیرو  5اسیت .درواقیع ،ایین رونید غیرقابلانتظیار را

م کور ،حداقل در مناطق موردبررسیی آنهیا خسیارت ناشیی از

میتوان از چند جنبه بررسی کرد .1 :مقادیر اختالف بسیار جزئی

آفات تیی ،چندان چیمگیر نبود است.

بازدارند بر ارز

جوان ،حیوان با زحمت کمتری به الییۀ موردعالقیها

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

نتییایج اییین تحقیییق نیییان داد کییه عامییل اصییلی تخریییب

افزایش سن رابطه تنگاتنگی دارد ،ممکن است در شرایط خیاص

جنگلهای بنه در منطقۀ موردمطادعه ،گونۀ جانوری تییی اسیت.

و اسییتثنایی ،بییهددیل فییراهم بییودن شییرایط اکودییوژی مناسییب

در منطقۀ نمونهبرداری ،طبق نتایج این تحقیق هیچ درخت بنیهای

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

بیهددیل خیکسیادی هییدرودوژیکی (کیمآبیی) یییا سیایر عوامییل

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

تخریب که توسط محققان اشار شد  ،خیک نید اسیت (ادبتیه

حیوان جوند برای تغ یه قرار گییرد .بنیابراین ،گرو بنیدی سین

عدم زادآوری گونۀ بنه قابلمالحظه است) .اما 16درصد درختیان

درختان براساس تنها قطر درخت میتواند با مقداری خطا همیرا

بهواسطۀ گرفتن پوستیان توسط تیی کامالً خیک شید بودنید.

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

نبود).

عالو بر موارد فوق ،براساس بررسیهای انجامشد  ،نزدیکیی

همچنین ،بییترین تخریب در سالهایی اتفیاق افتیاد اسیت کیه
کمترین مقدار بار

را داشتند .شکل ( )2تغییرات مییزان بیار

مناطق درختان به النۀ تیی ،عدم سرمای شدید زمستانی ،وجیود

در ایسییتگا بلییورد (سیییرجان) نزدیییکترین ایسییتگا بییه منطقییۀ

مناطق صخر ای از نوع آهک (بهددیل وجود ساختارهای خیاص

موردمطادعه را نیان میدهد .متوسیط بارنیدگی ایسیتگا می کور

] [ DOI: 10.22052/6.14.11

رجحانی توسط حیوان دارد .ضیریب می کور

میباشد)پوشش گیاهی از نیوع درختچیهای ،درختیی و بوتیهای

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 13:17 +0430 on Sunday June 24th 2018

مطلب به ایین مفهیوم اسیت کیه افیزایش سین درخیت ،اریری

زمینشناسییی کییه زیسییتگا مناسییبی بییرای النییه سییازی تیییی

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال ششم ،شماره چهاردهم ،بهار 139۶

18

سیاالنه از کمتیر از  20میلیمتیر تیا

بازدیدهای صحرایی از سال  1۳92تا سال  1۳9۴از  2150اصیله

بادغبر  500میلیمتر متغیر است .بررسیهای محلی و بازدییدهای

از درختان بنه که اطراف تنۀ آنها توسیط تیوری محصیور شید

انجامشد نیان میدهد که شدت تخریب پوست تنۀ درختان بنه

بود ،حکایت از آن دارد که هیچکدام از آنها خسارت ندید انید؛

از سییال  1۳۷5شییروع و در خیکسییادیها بهخصییوص سییال

اما سایر گونههای درختیی ماننید کهکیم و بیادامکوهی کیه قیبالً

1۳۸6به اوج خود رسید است .بنیابراین ،خیکسیادیهای ممتید

موردحملۀ تیی قرار نمیگرفتنید ،جیایگزین گونیۀ بنیه شید اند

اخیر که باعث تغییر رژیم غ ایی تییی از گونیههای مرتعیی بیه

(تعداد پایههای بادامکوهی و کهکم که توسط تیی پوست آنهیا

پوست گونههای جنگلی مانند بنه شد  ،عامل اصیلی تخرییب در

گرفتهشد بود ،قابلمالحظه بود).

بییار

(1۳61ی )1۳۸۷مقدار بیار

این منطقیه اسیت .نتیایج ایین تحقییق در ایین بخیش بیا نتیایج

یکی دیگر از رو های مقابله بیا تییی ،اسیتفاد از دشیمن

بررسیهای میددی و همکیاران ( )1۳91کیه اذعیان داشیتند اریر

طبیعی است .دشمن طبیعی تیی پلنیگ اسیت .باتوجهبیه اینکیه

تداوم پدیدۀ خیکسادی و تغییر اقلیم که باعث تغییر رژیم غ ایی

نسل این حیوان در حال انقرا

است ،جمعیت تییها افیزایش

جوندگان و تخریب گونیههای جنگلیی ،بیهویژ بنیه ،در منطقیۀ

یافته است؛ ادبته در بعضی میوارد ،سیگهای تعلیمدییدۀ عییایر

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

اقدام به شکار تیی میکنند ،ودی باتوجهبه سیخهای تییز حییوان،

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

معموالً اکثر سگها از حمله به تیی خودداری میکنند .بنیابراین

عوامل اصیلی تخرییب درختیان بنیه در منطقیۀ موردمطادعهانید.

باتوجه به مباحث ارائهشد  ،پیینهاد میشود تحقیقیات علمیی و

همچنین حیوان بهمنظور سازگاری و حفظ بقای خود تغییر رفتار

کاربردی با رعاییت نکیات زیسیتمحیطی و اکودیوژیکی بیرای

غ ایی میدهد و با حفیظ یکگونیه از گزنید ایین حییوان گونیه

کنتییرل تییی باتوجهبییه شییرایط اقلیمیی ،اقتصییادی و اجتمییاعی

دیگری در معر

صییورت گیییرد .باتوجهبییه اینکییه در حییال حاضییر گونییۀ بنییه

خطر قرار میگیرد.

باتوجهبه خسارتهای تیی در بخشهای کیاورزی و منابع

موردحمایت قرار گرفته ،احتمال خسارت بیه سیایر گونیه نظییر

طبیعی ،در حال حاضر از رو های متعددی بهمنظور کنترل ایین

کهکم و بیادام بسییار زییاد اسیت .بنیابراین الزم اسیت سیازمان

آفت مورد اسیتفاد میشیود کیه رایجتیرین آنهیا عبارتانید از:

جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کیور منیابع میادی موردنییاز بیرای

اسیتفاد از تلیۀ سینتی (نیک :شیکل  ،)۴شیکار مسیتقیم حییوان

تحقیقاتی کاربردی در این زمینه را بهمنظور جلوگیری از تخریب

بهوسیلۀ اسلحه ،مسدود کیردن النیۀ تییی ،اسیتفاد از سیموم و

بییتر جنگلها ،در اختیار دانیگا ها و مثسسات تحقیقیاتی قیرار

استفاد از توریهای نازک گابیونی.

دهد .در منطقۀ موردمطادعه ،متوسیط محییط کنیدۀ درختیان 160
آخییر

سانتیمتر و حداکثر ارتفاع تخریب تنۀ درختیان از سیط زمیین،

چهییار رو

اول عموم یاً توسییط روسییتائیان و رو

بیه تیازگی در

 ۸0سانتیمتر است .بهمنظور کنترل آفت در کوتا میدت و انجیام

اسییتانهای کرمییان ،فییارس و سیستانوبلوچسییتان ،بییرای حفییظ

عملیات اجرایی و برآورد هزینۀ این اعداد ،بیا احتسیاب حیداکثر

پوست تنۀ درختان بنه کیاربرد دارد .در ایین رو  ،اطیراف تنیۀ

 10درصیید بییهعنوان ضییریب اطمینییان مبنییای کییار و محاسیبات

درختان بهوسیله توری گابیونی تا ارتفاع یک متر حصار میشیود

اقتصادی پروژ های تورکیی درختان بنیه قیرار گییرد .همچنیین

(نک :شکل  .)۳بررسیهای انجامشد نیان میدهد درختانی کیه

باتوجهبه افزایش تخریب در پایههای جوان نسبتبه پایههای پییر

تنۀ آنها بهوسیلۀ توری محافظیت شید اسیت ،از حملیۀ تییی

تود های جنگلی جوان و درختان جیوانتر از نظیر محافظیت در

مصییون ماند انیید .تییوری گییابیونی عالو براینکییه مییانع از حملیۀ

اودویتاند.

توسط ادارۀ منابع طبیعی بهکار میرود .ایین رو

مستقیم حیوان به پوست تنیۀ درختیان میشیود ،بیهنظر میرسید

] [ DOI: 10.22052/6.14.11

بسیییار باالسییت؛ طوریکییه در طییول دورۀ بررسییی

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