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 مقدمه

بخش وسيعي از  عنوانبههاي استان لرستان جنگل

هاي محيطي خاص هاي زاگرس با داشتن ویژگيجنگل

اند که را به وجود آورده يفردمنحصربهخود ناحيه رویشي 

 هاي حوزههاي اخير با تشکيل دفتر فني جنگلطي سال

هایي نظير طرح صيانت، خارج از شمال و اختصاص طرح

ها برداشته هایي در جهت حفاظت و توسعه این جنگلگام

هایي که باشد. چرا که طرحنمي يهرچند کافشده است، 

در این مناطق پياده  منابع طبيعيدر قالب طرح مدیریت 

د در راستاي تبدیل اراضي جنگلي به اراضي شومي

 يآنجائکشاورزي سوق داده شده است. از جهت دیگر از 

ها از نظر توليد چوب ارزش تجاري نداشته این جنگل که

گذاري در راستاي این اهداف داراي بيالن مثبت و سرمایه

ین اند. با اتوجهي قرار گرفتهباشد، پيوسته مورد بينمي

 يهاآباز جریان  3/6ها با هدایت وجود این جنگل

هاي ویرانگر و جلوگيري از سطحي کشور و مهار سيالب

فرسایش خاک در کنار سایر خدمات و کارکردهاي جنگل 

نظير توليد محصوالت غيرچوبي با ارزش و تأثيرگذار در 

تواند دليل کافي براي توجه اقتصاد کشور و منطقه، مي

 Karamshahi etشد )ها بابيش از پيش به این جنگل

al., 2002.) وري اقتصادي از هر منبع بهره کهیيازآنجا

ایجاد اشتغال مطمئن و توليد پایدار و  منظوربهتوليدي 

 ،اشدب، متضمن توسعه بخش جنگل ميربرداري مستمبهره

هاي برداري و اصالح روشهاي درست بهرهتکيه بر روش

از اهميت باالیي برخوردار  يبرداري از منابع جنگلبهره

 برداريها و بهرهاست که با در نظر گرفتن اهميت جنگل

بين  از .تر شویمتوانيم به توسعه پایدار نزدیکدرست مي

هاي استان لرستان، هاي گياهي موجود در جنگلگونه

هاست به گونه ینترمهمیکي از ( P. atlantica) گونه بنه

صوالت متنوعي به دست این دليل که از این گونه مح

و  ( با ارزشيپسته وحشگونه بنه )آید. به بيان دیگر مي

و پراکنش مناسب؛ توان اکولوژیکي  خاصاهميت اقتصادي 

مضاعفي براي جلوگيري از مهاجرت روستایيان به شهرها 

و ایجاد تعلق خاطر و وابستگي معيشتي به این منابع 

ه تا با ترشح نموده و موجب گردید ایجادرا  یدشوندهتجد

زمينه را براي ترغيب  غيره،شيره سقز، توليد ميوه بنه و 

وصي گذاري خصبرداران به لحاظ تقویت تلفيق سرمایهبهره

و اهداف حفظ، اصالح، توسعه و احياي  کندو تعاوني مهيا 

به نحوي مطلوب و بهينه با مشارکت عمومي  منابع طبيعي

برداري سپردن بهره د.گرد حفظگذاران و سرمایه ءاعضا

اقتصادي از این مواهب خدادادي به مردم با رعایت اصول 

 منابع طبيعي صحيحو موازین علمي و فني و با نظارت 

ي و اجرا منابع طبيعياستان نقش مهمي در ترویج واقعي 

ه داشتها و راهبردهاي علمي بر گستره این منابع سياست

ثبت بر رونق م يرتأثساز تواند زمينهکه خود مياست 

اقتصادي مناطق روستایي و شهري و در نتيجه افزایش 

 در اقتصاد ملي باشد. منابع طبيعيسهم و جایگاه 

برداري شيره سقز از ارکان مهم اقتصادي استحصال و بهره

نشين است. اما این بسياري از خانوارهاي جنگل

تجربيات محلي و  بر اساسبرداري در اکثر مناطق بهره

ها و شود و موجب ایجاد زخمسنتي انجام مي صورتبه

شيارهایي بر روي تنه درختان بنه و ضعف فيزیولوژیک 

و در شرایط حادتر سبب خشکيدگي درختان  هاآن

با توجه به اهميت  .(Jahanbazi et al., 2006گردد )مي

، تلطيف وخاکآبمانند حفظ  گونهینا محيطيیستز

ت اقتصادي آن از سوي و اهمي سویکو غيره از  وهواآب

برداري بر خصوصيات مورفولوژیک دیگر، تعيين اثرات بهره

رسد تا اواًل این گونه با ارزش امري ضروري به نظر مي

بتوان مبنایي براي برآورد وضعيت درختان به دست آورد 

هاي انجام شده بر برداريو ثانياً تعيين نمود که آیا بهره

ثير منفي داشته است یا خير. روند ادامه حيات این گونه تأ

بر  برداريتوان ضمن آگاهي از تأثير بهرهبدین ترتيب مي

برداري را اصالح نمود و به حفظ، هاي بهرهاقتصاد، روش

احياء و توسعه این گونه با ارزش در آینده کمک نمود. 

در بررسي پویائي، مدیریت و سهم معيشت زیادي  مطالعات

سراسر جهان انجام روستائيان از محصوالت غيرچوبي در 

 کشور هندها در این بررسي ترینمهمگرفته است از جمله 

نشان دادند که انجام گرفته که نتایج این تحقيقات 
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براي  یيدرآمدزاغيرچوبي ایجاد اشتغال و  محصوالت

در هند محصوالت  مثالنوانعبهکند. ساکنين جنگل مي

ایالت ميليون دالر آمریکا در  711غيرچوبي ساالنه 

ماهاراشترا ایالت ميليون دالر در  999مدهایاپرادش و 

-درآمد بدست آمده از چوب کهيدرحالدرآمد داشته است 

 61مدهایاپرادش و ایالت ميليون دالر در  76هاي تجاري 

  .ده استماهاراشترا بوایالت ميليون دالر در 

Onyekwelu و Fuwape (6116) ميت محصوالت اه

، اجتماعي و فرهنگي مورد لحاظ اقتصاديغيرچوبي را از 

بررسي قرار داده و به نقش این محصوالت در اقتصاد و 

کند. نيجریه اشاره مي درآمدکمهاي تأمين معاش خانواده

 دستي و رنگرزي بخشيهاي داروئي، غذائي، صنایعاستفاده

هاي این مردمان به این توليدات هستند و وابستگياز 

گذاري صحيح، اطالع کم از تأکيد کردند که عدم قانون

چگونگي استفاده از محصوالت، نبود بازار و عدم امکان 

غيرچوبي  صادرات از عوامل اصلي عدم توجه به محصوالت

باشد. اوضاع اقتصادي مختلف خانوارهاي مي هاآنو توسعه 

آوري و مصرف محصوالت روي جمعبر نيز  روستایي

 درآمدکمخانوارهاي و غيرچوبي نقش مؤثري دارد 

 وابستگي بيشتري نسبت به خانوارهاي با درآمد باال دارند

(Adhicari et al., 2004).Quang  وAnh  (6112 ) در

آوري تجاري محصوالت غيرچوبي درباره جمع خود مطالعه

در ویتنام ، بيان نمودند  و زندگي خانوارهاي حاشيه جنگل

آوري تجاري محصوالت غيرچوبي اغلب که جمع

هاي خانوار مانند شاخص کار با ویژگي زیادي همبستگي

 نتایج بررسي همچنين .و مشارکت نيروي کار زن دارد

درباره آناليز و Crouitro  (6117 )دیگري که توسط

 ياغيرچوبي جنگل در منطقه مدیترانه ارزیابي محصوالت

غيرچوبي جنگل نقش  نشان داد که محصوالت انجام شد

و زندگي خانوارها چه در سطح  توسعه پایدارمهمي در 

اي و چه در سطح ملي دارد، در این مطالعه منطقه

ره غي غيرچوبي مانند هيزم، علوفه، قارچ، عسل و محصوالت

 قرار گرفت و نتایج نشان داد که محصوالت يموردبررس

یورو در هکتار دارند  31اي معادل غيرچوبي سود ساالنه

که این رقم یک چهارم ارزش اقتصادي کل جنگل است 

(Henry et al., 2007)همچنين .Akhter   و همکاران

درباره استفاده از محصوالت  پژوهشيدر  ،(6112)

ش در بنگالدساخت مسائل بهداشتي آرایشي غيرچوبي در 

براي حفظ زیبائي  از این محصوالتمشخص کردند که 

 با توجه به مطالب بيانکنند. صورت، بدن و مو استفاده مي

در این تحقيق سعي شده که با استفاده از دانش بومي شده 

و  برداراناجتماعي بهره -افراد به بررسي مسائل اقتصادي

 نشينان پرداخته شود و اهميت و ارزش محصوالتجنگل

ه و مؤثر کنندنقش تعيينبه في با توجه تعيين گردد. از طر

محصوالت غيرچوبي در درآمد و توسعه روستائيان و 

ران، اميد است با شناخت و آگاهي از این ابردبهره

-هاي اصولي برداشت و نيز ایجاد تعاونيمحصوالت و شيوه

 مؤثري در این زمينه برداشته شود(. گام  روستایيهاي 

اي ایران )زاگرس( از سابقهدر  بنه درختان از سقزگيري

 برداريبهره پيشينه خصوص طوالني برخوردار است و در

 تجارت و استحصال تاریخي منابع از برخي ایران در از سقز

 6411 ميالد مسيح )قریب از سال قبل 411 به را سقز

 اند. طبق برخي مطالعات انجام شدهداده قبل( نسبت سال

ه درختان بنه کاهش برداري سقز ميوهاي بهرهدر سال

افتد یابد و در عمل، زادآوري درختان بنه به خطر ميمي

هاي بعدي در درآمد و معيشت افراد که این روند در سال

(. Karamshahi et al., 2002) محلي تأثير بسزایي دارد

عي اجتما -در تحقيقي با عنوان بررسي وضعيت اقتصادي

اورامانات انجام داد مشخص در منطقه که برداران سقز بهره

کرد که صمغ درخت بنه منبع درآمد و معيشت تعداد 

برداران این محصول زیادي از ساکنين منطقه است. بهره

 ندادر منطقه از دیرباز به استحصال رزین و سقز پرداخته

(Jahanbazi et al., 2006)تحقيق دیگري  . همچنين در

یکي از محصوالت  عنوانبهآوري سقز خام که درباره سود

هاي زاگرس در منطقه هورامان پاوه انجام غيرچوبي جنگل

اي هیکي از فراورده عنوانبهکه سقز خام نشان داد ، گرفت

در  ویژهبهمهم درختان بنه از ارزش اقتصادي زیادي 

ورامان برخوردار است، در این ميان سودآوري و امنطقه 
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 منظوربهمنطقه ایجاد اشتغال و سقزگيري در سطح 

اي از اهميت باالئي هاي اقتصادي منطقهریزيبرنامه

در همين  (.Hamzehpour et al., 2006) برخوردار است

با عنوان بررسي محصوالت دیگر در تحقيقي  راستا

در  هاآنبرداري از هاي بهرهروش و جنگل غيرچوبي

شهرستان کامياران به این نتيجه رسيد که مردمان 

نشين با توجه به اینکه بيشترین هزینه و جنگل روستایي

شوند اما عواید را در زمينه محصوالت غيرچوبي متقبل مي

ها و دالالن است و واسطهبسيار پایين  هاآندریافتي 

. (Mahdavi et al., 2005) برندبيشترین منفعت را مي

ها و هزینه نظر گرفتنبا در  مطالعههمچنين در این 

ز برداري سقین سود حاصله مربوط به بهرهدرآمدها بيشتر

 -بوده است که نقش مهمي در بهبود وضعيت اقتصادي

نشينان منطقه اجتماعي و معيشتي روستائيان و جنگل

که اشاره شد در کليه تحقيقات انجام  طورهماندارد. 

 زاگرس، هايجنگل مدیریت در اهداف مهم از گرفته یکي

 احياء، حمایت، حفاظت، مسائل به جانبههمه نگرش

است.  توسعه پایداربا توجه به اصول  برداريبهره و توسعه

 و کمي بالقوه هايویژگي شناخت بدون اصل این انجام

اجرایي  راهکارهاي ارائه همه از ترمهم و منابع این کيفي

پذیر ها امکانجهت بالفعل نمودن مدیریت جامع جنگل

به معرفي  مطالعه یندر ا راستا، همين نخواهد بود. در

هاي لرستان پرداخته بخشي از محصوالت فرعي جنگل

شده است تا با شناسایي قسمتي از محصوالت فرعي این 

برداري درست آن ها یعني سقز و بررسي شيوه بهرهجنگل

اقتصاد  در معرفي این محصول غيرچوبي به نقش آن ضمن

 و توسعه درآمد بخصوص براي بوميان منطقه، اطالعات

ریزي دقيق و اصولي در اختيار متوليان الزم را جهت برنامه

 امر قرار دهد.

 

 هامواد و روش

کيلومتري شرق  961برداري سقز در محدوده طرح بهره

جغرافيایي  طول 41° 46' و در محدوده آبادخرمشهرستان 

قرار دارد. حداکثر ارتفاع  عرض جغرافيایي 33° 63' و

متر  9111و حداقل ارتفاع آن  3129منطقه از سطح دریا 

ماه بارندگي  2باشد. این منطقه در طول سال حدود مي

درجه  31دارد. حداکثر درجه حرارت مطلق ساليانه منطقه 

حوزه طرح  ياهيجامعه گباشد. درجه مي 99و حداقل آن 

( Quercus persicaبا تيپ جنگلي غالب بلوط ایراني )

 استان لرستان يعيمنابع طبق گزارش اداره که طب هست

درصد کل پوشش محدوده طرح را به خود  22/29

 Daphnaدهد و پس از آن دافنه )اختصاص مي

caucasica )93/1 ( درصد و زالزالکCratgeus 

persica درصد قرار دارند.  3/2( با 

 

 روش اجراي تحقيق

 مورد در موجود سوابق به توجه با و طرح اجراي از قبل

 اب همچنين گردشي جنگل با و منطقه در سقز برداريبهره

 تعيين و شناسایي به اقدام 91111/9 نقشه از استفاده

 تصادفي صورتبه آماربرداري. گردید محدوده

 پالت شکل و آر 41 پالت مساحت با و سيستماتيک

 که. شد انتخاب متر 32 حدوداً  شعاع به و شکل ايدایره

. گردید تعيين متر( 611×911) هکتار 91 شبکه مساحت

 موجود در بنه درختان تمامي از منطقه انتخاب از پس

 و مشخصات آمد به عمل آماربرداري فوق جنگلي مساحت

سينه، ارتفاع و  برابر قطر از جمله درخت هر از نياز مورد

 اختصاص یک شماره درخت هر به و یادداشت تنه کيفيت

 نظر قطري از درختان بنه بنديکالسه با سپس. شد داده

اداره کل  از برداري سقزبهره براي الزم مجوز اخذ نيز و

گردید. یکي  آماده طرح براي اجراي شرایط منابع طبيعي

برداري است و این امر بهره تداومبرداري از اصول بهره

زماني ميسر خواهد بود که منبع توليد فرصت کافي جهت 

ه داشت يده يرابهشبراي  ترميم پتانسيل بالقوه خود را

باشد. براي دستيابي به این هدف اعمال روش تناوبي الزم 

برداري از یک محدوده با توجه به توان است یعني با بهره

هایي توليد و صرفه اقتصادي، منطقه به قطعه یا پارسل

تقسيم شود و تناوب برداشت صورت گيرد. در این مطالعه 

به ترميم کامبيوم پوست درخت  يفرصت دهجهت 
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محدوده را به چهار قطعه اول، دوم، سوم و چهارم تقسيم 

استحصال و سه سال  سال یکبرداري کرده و سياست بهره

برداري از هر قطعه مورد تأیيد استراحت شرط بهره

ن درختادهي گل نکهبا توجه به ایکارشناس قرار گرفت. 

 زنبورعسلغذیه مناسب براي در بهار بوده و منبع تبنه 

نکته ضروري است که مدنظر قرار دادن این باشد، مي

مناسب  درختدر این مرحله زایشي براي  بنهزني تيغ

هاي گرم سال یعني در ماهبرداري نبوده بنابراین آغاز بهره

 آوريتير و مرداد صورت گرفته و در نيمه اول شهریور جمع

 91برداري طول مدت بهرهاست که  به ذکرگردند الزم مي

 باشد. روز مي

با توجه به نوع و وضعيت توپوگرافي منطقه مساحت 

محدوده مورد نظر به چهار پارسل تقسيم شد. پس از 

جنگل گردشي و انجام کارهاي مربوط به آماربرداري و 

ثبت اطالعات مربوط به درختان بنه ميزان توليد سقز هر 

گرم تخمين زده  911ار ميانگين مقد طوربهاصله درخت، 

برداري ميزان شد و با ضرب آن در تعداد بنه قابل بهره

توليد سقز در پارسل مورد نظر مشخص گردید. کارکرد 

روزانه مورد نياز در این طرح براي هر پالت از تقسيم ميزان 

نفر( بدست آمد و با در  9توليد سقز بر تعداد کارگران )

آن در دستمزد هر کارگر  نظر گرفتن کارکرد روزانه و ضرب

هزینه کارگري تعيين شد. با توجه به دفترچه شرح 

 91برداري که هزینه احياء هاي بهرهخدمات تهيه طرح

باشد. این هزینه بيشتر جهت درصد درآمد ناخالص مي

 هاي بنه توسطایجاد انگيزه براي احياء و توسعه رویشگاه

تعهد که در قبال  شوديممجري طرح اختصاص داده 

مجري در فصل کاشت و زمان عمليات احيایي پرداخت 

هایي تأمين بذر نهال توسط دولت گردد. در چنين طرحمي

ه ب، نگهباني يرسانآبشت، حفاظت، و کليه عمليات کا

مجري خواهد بود. نظارت بر نحوه عمليات نيز بر  عهده

باشد. از جمع طبيعي مي عهده کارشناسان اداره منابع

هاي هاي کارگري مجموع هزینههاي احياء و هزینههزینه

برداري تعيين گردید. در نهایت هم بهره مالکانه و بهره

 :شدهاي زیر تعيين درآمد کل مطابق روش

 = بهره مالکانهدرآمد ناخالص -( برداريهاي بهرههزینه

 )سود یا سهم مجري+

 درآمد کل =درآمد ناخالص - برداريهاي بهرههزینه

 

 جينتا

نتایج آماربرداري در هر یک از قطعات  (9)جدول  در

 چهارگانه نمایش داده شده است.
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 گيريبحث و نتيجه

وظایف  ترینمهمهاي جنگلي و مرتعي از حفاظت از عرصه

است که الزمه آن  منابع طبيعيهاي و اهداف کليه طرح

ها در حفظ و احياء نيل به واگذاري و دخالت ساکنان عرصه

 دخالت و عرصه این ها است. گستردگيو توسعه رویشگاه

 بخصوص هاآن شدید وابستگي دليل به شدید مردم که

 غذا، چون تأمين زندگي اوليه مایحتاج زمينه تأمين در

سطح  که دهش باعث گيرد،مي انجام هادام سوخت و تعليف

هاي تخریب معرض در زمان گذشت با زاگرس هايجنگل

برداري از سقز در غرب گيرد. امروزه بهره قرار و کيفي کمي

گيرد. طبق تحقيقات به عمل نادرست صورت مي صورتبه

تن در هکتار  911تا  91آمده محصول ساليانه سقز بين 

 بر اساسهاي زاگرس( متغير است. در سال )در کل جنگل

آمارهاي سرجنگلداري استان لرستان، با در نظر گرفتن 

کيلوگرم  4تا  6قطر و سن و شادابي درختان بنه حدود 

اگر  يطورکلبهشيره خام براي هر درخت ذکر شده است. 

برداري اقتصادي ایجاد هاي درستي در جهت بهرهطرح

گردد، کمک بزرگي به افزایش درآمد سرانه مردم این 

هاي آموزشي اینکه برنامه شرطبهشت. منطقه خواهد دا

 هايبرداري صحيح از جنگلاي نيز براي بهرهالزم منطقه

اجرا گردد. البته در  هاآنهاي این منطقه و فرآورده

برداري سقز هاي انجام شده در رابطه با اثرات بهرهبررسي

برداري اند که بهرهبر تجدید حيات بنه به این نتيجه رسيده

داري بر عدم وجود تجدید مستقيم اثر معني رطوبهسقز 

 Dehghani Shuraki & Mirzaieحيات ندارد )

Nadooshan, 2003 اما با این وجود بنه به دليل .)

در زمينه سقز از اهميت  خصوصبهخصوصيات ویژه، 

باالیي برخوردار است و در بعضي از مناطق به دليل عدم 

برداري و عدم ایجاد هاي بهرهنشينان از شيوهاطالع جنگل

صنایع وابسته، بيشتر توسط افراد غيربومي و با هدف 

گيرد. علمي انجام ميسودجویي بيشتر و به شيوه کامالً غير

 یژهوهب، گونهینارسد توجه به سایر خصوصيات به نظر مي

مورد توجه برخي از صنایع نظير روغن،  کهآنتوليد بذر 

این مناطق جایگزین  تواند درترشي و تنقالت است، مي

 Karamshahi et)برداري از سقز باشد مناسبي براي بهره

al., 2002.)  بنابراین استفاده از توان بالقوه مناطق جنگلي

تواند کمک و معرفي توان توليد محصوالت فرعي آن مي

در ایجاد انگيزه الزم براي حفاظت و توسعه  يمؤثر

 -هاي زاگرس و از طرفي ادامه حيات اقتصاديجنگل

اجتماعي ساکنان آن مناطق باشد. معموالً زمان 

برداري از بنه حدود یک ماه پس از آغاز فصل رویش بهره

تير و مرداد  هاي گرم سال یعنيدر ماهبرداري آغاز بهره

گردند آوري ميل شهریور جمعصورت گرفته و در نيمه او

روز  91برداري است که طول مدت بهره به ذکرالزم 

 باشد. مي

 برداريميوه بنه اولين محصولي است که در منطقه بهره

. حداقل تعداد افرادي که کار سقزگيري را آیدبه بازار مي

ا و هتنوع فعاليت يلبه دلنفر است که   3دهند، انجام مي

سختي خاص، انجام این کار از عهده یک نفر خارج است. 

مسئله در مورد محصوالت غيرچوبي جنگل در  ترینمهم

باشد که بدون منطقه، مسئله فروش محصوالت مي

هاست درآمد این خاصي، سال يدهسازمانگونه هيچ

ها سرازیر کرده است. دالالن و واسطه يسوبهمحصوالت را 

نشينان منطقه بيشترین سختي و هزینه را براي گلجن

توليد متحمل شده و کمترین بهره را هم دریافت 

ها در مسير طي شده نمایند. سير صعودي قيمتمي

محصوالت از مبدأ تا شهرهاي بزرگ نمایانگر این مسئله 

دهد ميزان که نتایج این مطالعه نشان مي طورهماناست. 

کيلوگرم در هکتار و  93291ز کل توليد برآورد شده سق

ریال است. با  3219796911مجموع درآمد کل طرح 

قوه ورده و توان بالآتوجه به قيمت نسبتاً قابل توجه این فر

محصوالت غيرچوبي  باالي منطقه همانند نتایج تحقيقات

تواند نقش مؤثري در اقتصاد خانوارهاي جنگل مي

فر شغل نشين منطقه که حداقل براي چندین نجنگل

دائمي ایجاد کرده حائز اهميت است که این یافته با نتایج 

 Mirzaie Nadooshan و   Dehghani Shurakiمطالعه

 Fuwape (6116) و  Onyekwelu( و همچنين6113)

 درختان که دهدنتایج نشان مي يمطابقت دارد. از طرف
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 عرصه سومیک تقریباً در حضور با لرستان استان بنه در 

و با  سقز دارند توليد زمينه در خوبي استان توان جنگلي

 در بنه مناسب نسبتاً پراکندگي و توجه به حضور

 این بالقوه توان به تواناستان مي هاي جنگليعرصه

 زندگي در آن يرتأث و بذر زمينه توليد در درختان

در ایجاد  يمؤثرتواند کمک برد که مي پي نشينانجنگل

هاي زاگرس و از انگيزه الزم براي حفاظت و توسعه جنگل

طرفي ادامه حيات اقتصادي و اجتماعي ساکنان آن مناطق 

از  یکي عنوانبه توانمي را يپسته وحش بنابراین .باشد

مردم  با توجيه و معرفي ارزشمند زاگرس هايگنجينه

 توسعه همچنين و موجود هايپایه از حفاظت به نسبت

 و استان هاي جنگلکاريقالب طرح در بنه هايجنگل

 تواندمي راهکارها از  این یکي .اقدام نمود کشور

 باشد، گونه این از با استفاده منطقه هايجنگل سازيغني

 جدي طوربه استان منابع طبيعي کل اداره توسط باید که

 با گونه این یافته مناطق تخریب حداقل، تا گردد دنبال

هاي بنه منطقه رسد جنگلمي به نظرگردد  احيا ارزش

رویه و همچنين هاي بيبرداريبهره يلبه دلاغلب 

هاي خشک )که درخت نياز به برداري در سالبهره

اند که اميد ناپذیري دیدهاستراحت دارد(، صدمات جبران

است با افزایش آگهي در ارتباط با نحوه صحيح 

 هاآنحفظ شده، و از نابودي  برداري، این گونه با ارزشبهره

توان با استقرار صنایع جلوگيري گردد. عالوه بر این مي

تبدیلي در منطقه، از صادر شدن این محصول بسيار 

 هايخام جلوگيري کرده و از آن استفاده صورتبهپرارزش 

 آورد. به عملاي را بهينه
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Abstract 

Lorestan forests are not considered for timber products, but they can play undeniable role in stability 

of ecosystems and livelihoods of inhabitants, soil and water resources protection, wildlife sanctuary, 

and various byproducts of these areas. Valuable tree species of wild pistachio is grown and has been 

used by residents in these areas. Wild pistachio is a deciduous plant; producing wood products and 

the resources of byproducts like turpentine. Based on the importance and economical value of 

turpentine, by codifying an accurate method, the exploitation and production of this product will be 

guaranteed. Since this will be considered as a sustainable income, it can provide an appropriate 

conservation of forest as production source. Accordingly, this research aims to investigate the 

exploitation method of turpentine in the forests of Khoramabad township and its role at employment 

in the section of natural resources. The results showed that the total amount of turpentine was 

estimated to be 13610 kg, and the total income was equal to 3691712500 Rials. Therefore, using the 

capability of forest areas and introducing the potential of forest for byproducts can be an invaluable 

help in providing the motivation for conservation and development of Zagros forests and on the other 

hand continuing the economic and social life of the inhabitants. 

 Keywords: Economic value, Zagros forests, byproducts. 
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