
Doi:10.22034/gahr.2020.239526.1423 

 

 
 1، شماره3، دوره1399 تابستانجغرافیا و روابط انسانی، 

و بخش های مختلف غذاهای محلی دارویی،  ،  وندرخت  خواص کاربرد و مروری بر

 در اورامانتوسعه پایدار :ی وحشی(درخت ون یا بنه)پسته

  1د رستمی تبارومحم ،2نبی موسی زاده، 1حرمت صداقت  ،1گونا مهردانش 

 )دانشگاه پیام نور واحد پاوهکارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری -1

 دانشگاه رازیجغرافیا و برنامه ریزی روستایی سی ارشد ادانشجوی کارشن-2

 08/05/1399تاریخ پذیرش:                                                         24/04/1399تاریخ دریافت:

  دهیچک

کردستان، لرستان،  الم،یکرمانشاه ، ا یزاگرس است که در استانها یاز درختان ارزشمند سلسله کوهها یکیبنه  درخت

در مراحل مختلف رشد  یول رسد،یآن در اواخر تابستان م یوهیاحمد، و فارس  وجود دارد. هر چند م ریو بو هیلویکهگ

 رهیها، دانه ها و ش وهی, میبهار یعیطب اهانیهمچون گ یعیطب تبا محصوال رانیاز مناطق ا یقابل مصرف است. در برخ

درخت بنه در  رهیش نیدارد. همچن یغذا کاربرد فراوان هیدرخت هم در ته نیا وهیشود، که م یم هیته یمتنوع یخام غذاها

غذاها را  نیا از یاریرود. در مناطق مختلف کشور بس یو ... بکار م ،یدسر ها و شربت ساز ،یداروساز ،ییغذا عیصنا

را به  یو سالمت یحس طراوت، شاداب یمحل یغذاها نیا یریادگی قیآموزش و تشو جیتوان با ترو یکه م ندینما یطبخ م

 یگردشگران، حت یشده از بنه برا هیته یها یدنیدر کنار نوش یبوم ینوع غذاها نینمود. عرضه ا میخود و خانواده تقد

 نیاز ا یکی زی( نیبنه)پسته وحش وهیغذا با م هیقابل توجه و لذت بخش است. ته یدر رستورانها و اقامتگاه ها بوم گرد

محصوالت و  دی. تولمیمقاله به آن پرداخته ا نیاست که بطور مفصل در ا یخوب ییارزش غذا یخوشمزه و دارا یغذاها

 یواحدها جادیباشد. ا دیافراد مف اشاز امرار مع یبخش نیتام یتواند برا یبنه )قسقوان (، م وهیبا م یدست عیصنا هیته

مورد توجه  دیخواهد بود، که با دیاشتغال مف جادیدر ا نیسرزم نیگذاشتن هنر زنان و مردان ا شیبه نما یبرا یکارگاه

حاصل رنج مردم ما در حوزه  ی. خام فروشردیقرار گ داریاشتغال پا نهیدر زم ییو روستا یو شهر یمنطقه ا زانیبرنامه ر

دارد.   یبه توجه جد ازیاست که ن یمشکل رهیو غ ییاروپا یبه کشورها یصدها تن سقز بدون فرآور یروشو خام ف

 است  یو اسناد یو کتابخانه ا یلیتحل ،یفیتوص  یکردیمقاله رو نیا کردیرو

 اورامان دار،یتوسعه پا ،غذا ،یدست عیصنا، سقز خام : یدیکل کلمات
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 مقدمه -1

درختان بنه که دلیل استفاده از اقتصادی دارویی و محیط زیست بیشترین گونه درختان در زاگرس قرارد دارند که با بهره 

شیره ( 1395،همکاران :لقمان قهرمانی میلیون هکتار از مساحت ایران به خود اختصاص داده اند . 4/2برداری سطح معادل 

ت برداشت می شود با استفاده از تراوش می گردد به مصطکی بریزه یا این درخت شرایط طبیعی بر روی تنه این درخ

سازمان جنگل توسط دفتر  بهره برداری  1364برژه یا همان له له به زبان هورامی شناخته شده است برداشت سقز در سال 

ه صورت عرفی محدوده هر خانوار ب 9برداشت سقز از درختان بنه )ونمراتع وآبخیز داری آغاز شده در منطقه اورامانات 

جنگلی )در ططالح محلی کژه بنیشت به صورت قرعه کشی بین سهامداران در اختیار دارد. . برداشت سقز در پوست تنه 

سانتی متر ، که تعدادی شیار ایجاد می گردد و شیرابه های تراوش  20شاخه اصلی درختان بنه با قطر برابر سینه بیش از آن 

شیره برداشت میشد . به طور متوسط از هر درخت وری می شود که از قدیم ایام با این روش شده، در کاسه گلی جمع آ

برداری سقر ه یره از اواخر خرداد تا مرداد ماه ادامه می بابد بهرشگرم شیره سقز استخراج می گردد برداشت این 287بنه 

 یا پسته وحشی  ون سئول تدارکات ( می باشد نیازمند کار گروهی که شامل چهار نفر )تیشه زن ،گل گیر ،کاسه بند و م

به طور طبیعی در ایران دیده می شوند و دراغلب استانهای کشور حضور ملموسی دارند . دالیلی متعددی که موجب 

پایداری و بقا و طول عمر این درخت شده است . که رویش این درخت در کوهستان های مناطق پر شیب و کمتر در 

قدس می داند چون اقتصاد منطقه به شیره آن بستگی معرض قطع قرار گرفته اند به طوری که مردم منطه درخت ون را م

از )ون(از جمله یکی از ویژگی ها    ی این درخت دیرزیستی باالیی دارد درون پوسیدگی تنه در بیشتر درختان بنه دارد .

سال آغاز می شود .و در بافت چوب تنه سر شاخه و برگ آن شیرابه سقز جاری است و این درخت 400تا 300سن سال 

که وقتی یک  ات است ورامانای از درختانی است که موجب دفع برخی حشرات میکروب و حتی داروخانه جنگل یک

جانوری زخمی بشه از جمله مار و خروگوش ،بز کوهی ... شیره بنه برای بند امدن خون خود استفاده کرده اند ،و مکانی 

ن منطقه استفاده جوب بنه و خاک باقیمانده از آن برای . با توجه مصاحبه یکی از مردمامهم برای زنبور عسل می باشد 

کشمش خیلی مفید است و مزه خوبی به کشمش و انجیر می دهد ،خالصه زغال این درخت یکی از زغالهای مرغوب و 

ت( ( برای سفت کردن پوست مشک همراه با میوه بلوط )جو13خوشبو  می باشد ،و برگ آن با توجه به عکس شماره )

و همچنین بنه و میوه و شیره آن جنبه و خاصیت ضد عفونی کننده قوی دارد .  شدن پوست مشک است  برای زخیم

( به همین دلیل درختان بنه 7با توجه به عکس شماره )مدی برای اهالی منطقه است آاقتصادی  و دادستد دارد و منبع در

می ن به شرایط سخت رویشگاه را به خوبی تحمیل از سوی دیگر مقاومت بنه و گونه های آکمتر آسیب قرار می گیرند . 

نزده است .درختان بنه فقر خاک ،سرماهای زودرس پاییزه  کند در بیشتر موارد ،فشارهای غیر معمول محیط به آن آسیبی
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و دیرس بهاره ،تغیرات بارندگی ،بادهای شدید ،برف های سنگین و دیگر عوامل آسیب رساندن را تحمل می کنند ولی 

س )مصطفی خوشنوی در برابر آتش زود از بین می روند و هر ساله شاهد از بین رفتن چنین گونه درختان خواهیم بود . 

زمان باعث کسب کار  نیدر ا ژهیبه و(قسقوان بافی ،ایده طرح) بنه بافی ( 1398)گونا مهردانش :. (1397و همکاران ،

 یزندان ها ی،و حت یستیامداد و بهز تهیاز جمله کم یدولت یو نهادها یفعال کشور در سازمانها تیا کثرت جمع یخانگ

  نانیکار آفر یخود  خانواده خواهد شد ،اجرا نشدن تعاون ینر و درامد براه یریگ ادیمحصول  ، باعث  نیمنطقه با بافتن ا

در  تیهمه  نوع خالق زیعلت ن نیاست . به هم افتهی یصعود ریس گرید یمنطقه  نامناسب و هزاران علل اجتماع طحدر س

توان با  یباشد م یمحصول خود منطقه هورامان م نیا نکهیباشد از جمله با توجه ا یم یالزم ضرور یدست عیصنا نهیزم

باشد .که  یکشورها م ریو صادرات آن به سا یحفظ سالمت یبرا یهورامان اجرا شوداستفاده از روغن خوراک یبرند و لگو

 یو محافظ از گونه درختان بوم میبه صورت د یدر مراتع و کوه ها یو کاشت گونه درختان بوم داریخود باعث توسعه پا

 باشد یها  م یتش سوزبرابر آ رنطقه  دم

درخت ون یا بنه یکی از درختان سلسله کوههای زاگرس است که بویژه در استانهای :ی وحشی(درخت ون یا بنه)پسته

 .رسدی آن در اواسط تابستان میمیوه.کرماشان، ایالم، کردستان، لرستان، کهگیلویه، و فارس وجود دارد

وشک(، نهباشند: دار ونوشک)وهمختلف زبان کوردی، نامهای مختلفی نیز دارد که از این قرار میاین میوه در گویشهای 

 .قتهنهوه - بنیشتدار ب -وان دار قسقه

 .باشدمی (Pistacia Atlantica )نام علمی آن هم

ی سقز ماه( کار بهره برداری شیره با پایان بارشهای بهاره و رسیدن دما به حداکثر میزان خود،)بین اوسط خرداد تا اوایل تیر

کند. بنه درختی ی سقز از آن تراوش میشود. چون در این زمان درخت در حال رشد است و شیرهاز درختان بنه آغاز می

های بسیار زیادی دارد. همچنین درختی دیرزیست بوده و در شرایط مقاوم است که از اهمیت زیادی برخوردار بوده و فایده

وان ی این درخت که در زبان کردی به آن ونوشک یا قسقهاز میوه.کندسال و یا حتی بیشتر عمر می 300 مناسب تا

درخت  .شود)البته در حالت نارس و سبز( و ترشی استفاده میگویند، بعنوان تنقالت و همچنین در درست کردن مربامی

نام دارد، صمغی  "جاجگ یا جاچکه"گویش کردی منطقه  ی سقز است. سقز که دری وحشی، منبع تولید شیرهبنه یا پسته

ی دارویی فراوانی دارد. سقز مصرف به رنگ سبز خیلی روشن، غلیظ و بسیار چسبنده باعطری خوشبو است که استفاده

 گردد. ضمن اینباشد و از ایران به کشورهای خارجی صادر میسازی میی آدامسی کارخانهی اولیهصنعتی دارد و ماده

  .شودکه در صنایع رنگرزی به فراوانی از آن استفاده می
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ی سقز حاوی روغن پرارزش و صنعتی تربانتین است که کاربردهای بخش زیادی از شیره(1394رباب ثابت ،درنا کاظمی )

داروسازی ها و در صنعت ها، حشره کشی عطر، خوشبوکنندهفراوانی در صنعت دارد. عالوه بر این از شیره سقز در تهیه

ی واکس کفش و چرم سازی، تهیهها استفاده میشود. همچنین در صنعت پالستیککنندهها و ضدعفونیکنندهی نرمدر تهیه

. بعلت نبود صنایع تبدیلی مناسب، اکثر سقز تولیدی در ایران به خارج از گیردو صنعت چاپ هم مورد استفاده قرار می

گونه ی دیگری از درخت بنه با نام .ای در بسیاری از صنایع مذکور کاربرد داردد پایهکشور صادر گردیده و به عنوان موا

ی آن از گونه ی قبلی که ذکر کردیم نرمتر بوده و اگر به صورت وجود دارد که میوه)ونه مشک (ن(وهرمهون)نهمحلی نرمه

ها و جاهای بوده و بیشتر در کنار صخرهی ون کوچکتر رساند. درخت این گونهخام خورده شود آسیبی به دندان نمی

 و باعث از بین رفتن کرم و انگل بدن می شود ..کندصعب العبور رشد می

که با آن خالق  ؛کردند یدرست م حیتسب زردشت تا ظهور اسالم ابزار ذکر تسبیح  منطقه زایدر زمان گذشته بر اساس ن

که از  یحیتسبجزء صنایع دستی در زمانهای گذشته بوده است خود را  یاد می کردند یا آن را وسیله برای تزئین مردها با 

 دهیکردندفا  یهم با اشکال مختلف استفاده م شتریبوده است ب انیمخصوص آقا« ون»باشد ، یدرخت بنه م وهیجنس م

نان سر سفره  یدرست کردن جا یبرا ی می توان با خالقیت نو وسایل مورد نیاز و زیبایی از جمله از اشکال مختلف یها

خشک شده و سوراخ  یها وهیم نیا دنیتنها با چون ...و و کمر بند و دستبند از جنس درخت  یو جعبه دستمال کاغذ

                                                                                                                                                                                                                                                        .نطقه فراهم کردم یبرا داریو اشتعال پا یدست عینو در عرصه صنا تیتوان خالق یکردن آن م

 یها یکارکنان خودم  مردم روستا با توجه به توانمند شتریاجرا کرد و ب یروستا یتعاون کیبه صورت  دیاشتغال  با نیا

توان  یخارج از م یآن به شهرها و کشور ها ات در زمینه اشتغال پایدار و فروش و صادر  یدست عیصنا نهیدر زم یروستا

 استفاده کرد   
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 .گیردهای مختلفی را در بر میکه جنبه است پیچیده مفهوم یک توسعه پایدار 

 سه این در محققان اغلب و هستند تعامل در کامل طوربه هم با اجتماعی و محیطی زیست اقتصادی، در پایداری، سه جنبه

 .کنندمی بررسی را پایداری اقتصادی و اجتماعی محیطی،زیست اصلی جنبه

 :در سه جنبه به صورت ذیل در نظر گرفته شوددر توسعه پایدار اهداف باید 

  شده، فراهم آوردتوسعه پایدار باید رشد اجتماعی را که در آن نیازهای همه افراد برآورده. 

 حفاظت موثری از محیط زیست به عمل آورده و در مصرف منابع طبیعی با دقت عمل کند 

  ه همراه داشته باشداین توسعه باید رشد پایدار اقتصادی و رونق اقتصادی را ب. 

  توسعه که منجر به ماندگاری و حفاظت از آن یکی از مهمترین بخش نیاز منطقه عمل کند                           

 ست؟یچ داریتوسعه پا-2

رو همواره  نی. از اردیگیرفاه جامعه صورت م شیبشر و فراتر از آن افزا یملزومات زندگ نیبا هدف تأم یاقتصاد توسعه

را آغاز  یروند توسعه اقتصاد خیدر طول تار یشتریاز کشورها با سرعت ب یابوده است. پاره یمورد توجه جوامع بشر

 اند.کرده یو ط یزیربرنامه ر،یتأخ اروند را ب نیاز کشورها، ا گرید یاکرده و پاره
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هم بعد از جنگ جهانی دوم، رشد سریع تکنولوژی و به تبع آن بهداشت، منجر به افزایش سریع جمعیت کره زمین شد. 

 مصرف. داشت همراه به را طبیعی منابع مصرف شدید افزایش زندگی، سطح رشد و اقتصادی توسعه مان با این تغییر،ز

قلیه شخصی، وسایل آسایش در منازل، مسافرت با هواپیما، سفر به ، وسایل نکامپیوتر تلویزیون، ها،بیوتیک آنتی پالستیک،

گرا در کشورهای ثروتمند برای رسیدن به مطلوبیت آسایش بیشتر هایی از زندگی مصرففضا و غیره. این موارد همه نشانه

ای گرمایش خانه و و با امدن نفت گاز و استفاده ان بر.بودند. امری که در حال تبدیل شدن به الگوی مصرف جهانی بود

جنگلها  قطع درختان تهیه چوب برای گرما محیط و پخت پز درپخت پز جنگل های منطقه سرسبز شده اند . که نیاز به 

ریزی و مدیریت کار آمد و استفاده بهره وری از منابع در زمینه  کمتر شده است ولی برای وسعت این جنگلها نیاز به برنامه

ر در جنگل و مراتع کشور مو اهمیت دادن به پوشش درختان مثهای مختلف  اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی 

 که درختان منابع تجد شونده می باشند. جلوگیری بیابان و تولید اکسیژن و سالم بودن هوا منطقه  می باشد .

ابع تجدید شونده در توسعه اقتصادی هم به عنوان نهاده و هم به عنوان ستاده مطرح است و در طی قرون متمادی انسان من

به پایان ناپذیری منابع طبیعی اعتقاد داشته است و این باور هنوز به صورتهای مختلف در فرهنگهای متفاوت متجلی است 

اشی از نادیده گرفتن ماهیت محیط زیست در کنار پیشرفت علوم نظری اما رشد اقتصادی و صنعتی و عواقب روزافزون ن

و تجربیات دودهه گذشته اهمیت محیط زیست و منابع طبیعی و مسئله حفاظت و مدیریت آن در ادبیات اقتصادی را 

کاربرد  مروری بر مطرح کرد و اقتصاد دانان توسعه بر اهمیت منابع طبیعی و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی تأکید داشته اند .

قرار بنه  توسعه پایدار در اورامان و بخش های مختلف درخت غذاهای محلی دارویی،  ، )وه ن(درخت بنه  خواص و

گرفته است . نتایج حاکی از آنست که روند تخریب منابع طبیعی تجدید شوند در آینده می تواند خسارات جبران ناپذیری 

جاد کرده و تغییر ساختاری در مقررات و قوانین و سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولت در اقتصاد کشور و رفاه اجتماعی ای

حتی گسترش این منابع با ارزش ازجمله برای بهبود وضعیت و جلوگیری از تخریب بیشتر منابع التزامی به نظر می رسد

پایدار در هر کشور به شمار می روند و از ارکان اصلی توسعه ی   .در منطقه الزامی می باشد  )وه ن(درختان صمغ بنه

حفاظت از میراث طبیعی برای تعادل بخشیدن به حیات انسانها و دستیابی به توسعه پایدار و سازمان یافته، که روند تکامل 

مشارکت  تمدن بشری را در پیخواهد داشت، از چنان اهمیتی برخوردار است که یک بسیج عمومی، جهانی، دولتی و مردمی

 .را می طلبد محلی مردم 
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)سقز  ،و ن  شیره بنه

 (7خام( )

به ،ون اضافه کردن بنه 

 (8دوغ )

به دوغ  ،ون ،اضافه کردن بنه

(9) 
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نرم )ونه مشک(میوه بنه 

بدون پوسته )ونه 

 (10مشک( )

میوه بنه های بزرگ 

 (11سخت  )ون()

درست کردن گل برای کاسه 

 (12)کوچه له( )ون 
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درست کردن گل برای  (13) ،ون درخت بنه

 (14( ون کاسه 

 (15برگ بنه )ون (.)

 

 می طبیعت ،که در خود  کینزد هیرود که خواهان مواد اول یم داریبه سمت توسعه پا اشتغال زایی طرح   دهیدر مورد ا

یکی از پوشش های جنگلی آن درخت بنه است که از نظر اقتصادی آن خیلی مهم می باشد و برای ورامان اباشد منطقه 

استفاده  با ارزش اقتصادی باال و بودن نیاز به آبیاری مورد کشت قرار گیرد و حفظ این گونه درختان منطقه نیاز به کاشت

 یباعث استفاده از اشکال و طرح ها خالقیت و هنر می تواند و . آن عامل اشتغال زایی است  درست از محصوالت

 یبا توجه به پوشش جنگل ها ستیقاعده استثنا ن نیا ورامان او باعث اشتغال برای مردم محلی  نهیزم نیدر اف مختل

ماندگار و زیبا می توان بهترین فرصت برای ایجاد و نیاز به رونق صنایع دستی با ارزش و )ون( بنه هورامان و محصوالت 

باعث می شود کمتر از پالستیک استفاده کنیم و  )ون بافی( این چنین ایدها استفاده کرد و استفاده چنین طرح بنه بافی

 آن ی فتد و ماندگارهرچه مواد که استفاده می کنیم  از جنس طبیعت باشد سالمت خود و نسل های آینده وبه خطر نمی ا

و تولیدات از جنس مروارید های مختلف در ایران و تولید صنایع دستی در هر منطقه ای با توجه به بیشتر خواهد بود

ورامان با ادر منطقه   ،)قسقوان بافی()ون بافی(محصوالت منطقه این امر سبب شد که یک نوع حرفه ای را به نام بنه بافی



 1شماره 3، دوره1399 تابستانجغرافیا و روابط انسانی،                                       

340 

 

مند کارگاه تولیدی این محصول در سطح منطقه می باشد وصادر ات این ایجاد کسب کار خانگی ایجاد شود  و نیاز 

 . که موجب توسعه پایدار می باشد محصول به سراسر ایران و حتی کشورهای خارجی با الگوی صنایع دستی  است 

 طب سنتی  )ون( شیره بنه-3

 یروین تیبنه جهت تقو وهیم خوردنگرم و خشک است. یلیگرم و خشک است و خشک آن خ اه،یگ نیا وهیطبع تازه م

 یم اهیگ نیساده از دم کرده پوست و برگ ا یدرمان اسهال ها یبراباشد. یمدر و ادرار آور م)ون( بنهاست. دیمف ،یجنس

 یکشک به جا مانند یمحل یتوان استفاده کرد. معموالً در غذاها یم)ون(از بنه  یرفع کم خون جهتکرد. استفادهتوان 

پاک کردن  یبرا.دیتوان به کمر مال یم اهیگ نیاز روغن ا یمفصل یکمردرد و دردها جهتکنند. یتفاده ماسون گردو از 

ضماد  نیشود. ا یمو از ضماد سوخته آن استفاده م دنیانیرو یبراتوان استفاده کرد. یبنه م یکبد و رفع سردرد از ترش

 یصاف شدن صدا از روغن بنه م یبراگرم مزاجان مضر است. یآن برا ادیز خوردنمناسب است. زین یگر یماریبی برا

روغن بنه  خوردنشود و با آن عضو را ماساژ دهند. لیاز روغن بنه م یلقوه و فلج کم یماریب جهتتوان استفاده کرد.

غن بنه توانند از روغن بنه استفاده کنند. مقدار خوردن رو یترشح ادرار دارند م یکه سخت یکساناست. دیمف رقانیجهت 

بنه باعث  وهیم یحلوا خوردن.دیینما لیو با شکر مخلوط کرده، م دهیاعصاب، بنه را کوب تیتقو جهتگرم است. 10حدود 

بنه پاک کننده  وهیو م روغنبنه استفاده شود. وهیآن از م زیر یو دفع سنگ ها هیکل جهتگردد. یقدرت حافظه م تیتقو

 لیم دهیشکر را کوب و یبادام درخت ،ینیخواهند چاق شوند، بنه، بادام زم یکه م یکسانباشند. یم هیو ر نهیاخالط س

بنه از  خوردنصورت بگذارند. پوست یبه صورت ماسک رو دهیباز شدن رنگ پوست صورت، بنه را کوب جهتکنند.

 کنند . استخوان دارند از بنه استفاده یکه نرم یکساناست. دیمف یدرمان شب کور یبرا بنهکند. یم یریترک لب جلوگ

 (1شماره ) عکس
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 بنه

 (1نرسیده )ون()

 (3بنه نرسیده)ون( ) (2بنه نرسیده )ون()
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بنه بودن هسته توسط  (5بنه نرسیده)ون( ) (4بنه رسیده)ون ()

 (6دستگاه) 

 

 و خاطره ماندگار  ، ارمغان طعم و سالمتی()ون( )اورامان ،بنه غذاهای محلی ایران-4

در این مقاله از غذاهایی صحبت می شود که با دانه خوشمزه پسته کوهی درست می شوند،منتها به جای پسته کوهی از 

پسته کوهی را بنام بَنه می شناسند و پخت غذا با بنه را یکی از  کنیم چرا که اکثرا در مناطق مختلفکلمه بَنه استفاده می

و حتی خواص نه تنها برای غذاها محلی و دسرهای منطقه از ان استفاده می شود.های خود می دانندمتداول ترین آشپزی 

در منطقه اورامان باعث شده که مردمان این منطقه درست )ون(وجود مواد اولیه دارا بودن درخت مثمر بنه دارویی نیز دارد .

 کردن این غذا سر سفره خانوار استفاده کنند . 
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 شربت ون

 نرسیده ( ون شربت )1-4

و  شودیم یحس شاد جادیکه عطرمزه موجود در آن باعث ا ستیرانیا یسنت یهایدنیاز جمله نوش )ون( شربت بنه

.شربت بنه ردیمورد استفاده قرار گ هاهمانیاز م ییرایپذ یخوش آب و رنگ برا یمجلس یدنینوش یبه عنوان نوع تواندیم

بخش است.  یانرژ اریحال بس نیو در ع کندیتابستان بوده که به رفع عطش کمک م یساده و خنک برا یدنینوش ینوع

بنه  دهینرس وهیشربت م نیا هیمورد استفاده در ته یپرطرفدار است،  مواد اصل اریکه در فصول گرم سال بس یدنینوش نیا

دو نوع شربت  هیته ستوربا د ییآشنا ی. در ادامه برابخشندیافراد با افزودن ، هل و آن تنوع م یگاه یو حل  هستند، ول

 . دیبنه و  با ما همراه باش

 ماه و هل                                          بهشتیارد دهیشده نرس زیتم یشده ،بنه ها دهییشکر سا -..ا

 هیدستور ته   

 د،یتا به جوش آ دیحرارت قرار ده یو رو ختهیر یو شکر را در قابلمه کوچک آبدانه دانه کرده شسته ،  زیراتم  ابتدابنه

 دیاز حل شدن شکر در آب، حرارت را کم کن پستا شکر در آب کامال حل شود. دیقاشق شربت را هم بزن کیسپس با 

شد و قوام آمد، حرارت را  ظیشربت غل نکهیاز ا پسشود. ظیبجوشد تا غل قهیدق 20 یال 15شربت به مدت  دیو اجازه ده

 اجازه.دیو شربت را هم بزن دیشربت ولرم شد، بنه را به آن اضافه کن یوقتتا شربت ولرم شود. دیخاموش کرده و صبر کن

 خچالیو در  دیزیبر یزیتم یاشهیش یسپس آن را در بطر  دیرد کن یکامال خنک شود،و در صاف )ون(شربت بنه دیده
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 کیو به عنوان  دیکن قیرق خیآن را با آب و  د،یزیسرو بر وانیرا در ل ظیغل)ون(سرو شربت بنه  هنگام.دیکن ینگهدار

 .دیخود مورد استفاده قرار ده یها همانیاز م ییرایپذ یسرد و ساده برا یدنینوش

 بنه سبز )بنه کال و نرسیده(« غذا با بنه 2-4

به خاطر مزه استفاده آنها  ,.های خوبی را درست کردتوان با آن غذا چه در حالت رسیده و چه نرسیده می )ون(بَنهدانه 

و به همین خاطر بیشتر به عنوان طمع دهنده .گیردمی قرار استقبال مورد خیلی دارد سبز و  ترشی که بنه در حالت نرسیده

بنه سبز را در برابر نور خورشید قرار داده تا کامالً خشک شود .شودمی همراه غذاها استفادهو پودر خشک شده آن دسر 

و در مواقعی که به آن نیاز داریدبه صورت سالم یا آسیاب شده مصرف کنید؛ به خاطر مزه ترش و به خصوص، بنه همراه 

گیرد؛ می توان فاده قرار میکه در هر نقطه از ایران مورد استو همراه ماست و دوغ ها و دیگر غذاهایی مرغ،ماهی، خورشت

یکی از مهمترین کاربرد بنه سبز استفاده در ترشی است؛ که در سراسر ایران خواهان  به عنوان طمع دهنده استفاده کرد

 .دهندبنه سبز را به تنهایی یا با مخلوطی از ترشیجات مورد استفاده قرار می.زیادی دارد

 طرز تهیه ترشی بنه ون «غذا با بنه 

که برای ترشی تهیه نموده  و نمک دریا باید همانند دیگر ترشی ها که مواد اولیه را کامال می شوییم برای بنه های سبز ابتدا

یا فقط دانه  بدست آمده نیز همین کار را انجام دهیم. بعد در اینکه خوشه و دانه ها را با هم بخواهیم بصورت ترشی  ایم

 کرده و ترشی بیاندازیم، انتخاب با خودمان است، اما اگر از دانه ها را از خوشه آن جدا کرده و به تنهایی برای جدا ها را 

در ادامه از سبزی جات معطر، مقدار .درست کردن ترشی استفاده کنیم ، مزه اصلی و طعم جالب تری به ترشی میدهند

مخلوط می کنیم و در شیشه می ریزیم و مقدار  های سبز بنهکافی نمک و ادویه جات گیاهی مخصوص ترشی را با دانه 

البته این نکته را باید بدانید که ترشی بنه، .الزم سرکه بر روی این مخلوط اضافه کرده و درب شیشه را محکم می بندیم

پس  سرکه را به خودش می کشد و به تدریج بعد از چند روزمیزان سرکه شیشه محتوی مخلوط ترشی کاهش می یابد.

ضمناً محل .شیشه را چک کرده و در صورت لزوم سرکه به آن اضافه گردد الزم است که بعد از چند روز سطح سرکه

 .نگهداری این ترشی در جای خنک و به دور از نور خورشید می باشد که ترجیحاً درون یخچال نگهداری شود

 خورشت خوشمزه بنه ون «غذا با بنه 3-4

چرا که مزه ترشی بنه .با گوشت مرغ و یا گوشت قرمز متفاوت است )ون(0ه تهیه خورشت بنهابتدا الزم است بدانید ک

گوشت گوسفند و بره ..ابتدا پس در صورت استفاده از گوشت مرغ،.سبز باعث می شود که گوشت قرمز دیرتر پخته شود
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را با پیاز خرد شده و  ت  گوش با آبجوش به مدت چند دقیقه حرات می دهیم و بعد توسط  صافی آب سرد بخته شسته 

و آب را اضافه نمایید، اما جهت استفاده از  کمی سرخ کرده  و پس از آن بنه مقدار کافی زردچوبه و روغن تفت داده

مقداری گوشت  نموده و اضافهگوشت قرمز در خورشت بنه، بعد ازتفت دادن گوشت قرمز و چاشنی های آن، آب را 

یا رب گوجه فرنگی اضافه می کنیم. در انتها هم گوجه فرنگی های خرد شده و یا رنده شده  پخته و نرم شودو سپس بنه را

کنیم. و منتظر مانده تا خورشت جا بیوفتد وسپس زیر شعله گاز ضافه میرا بهمراه مقداری فلفل سیاه،کمی نمک و زعفران ا

اند به تنهایی و با نان و یا بهمراه برنج پخته ضمناً این خورشت می تو.را خاموش نموده و خورشت بنه را سرو می نماییم

 .شده میل شود

 ته چین مرغ با بنه«  )ون( غذا با بنه4-4

آبجوش گذاشته وکمی حرارت میدهیم و بعد آن رو روی صافی آب سرد عبور داده و مرغ را تکه تکه ریز خورد کرده و

 های ضخیم آن جدا و شستهکنیم. سپس بنه تازه رااز ساقه به آن زردچوبه و نمک اضافه کرده و سرخ می پس از آن 

کنیم و درون قابلمه یک الیه برنج دهیم. برنج را طبق معموآلبکش می، به مرغ سرخ شده اضافه و تفت میوسرخ کرده 

دم کرده و دهیم. سپس برنج را الی آخر این کار را انجام می صورت نیبه هم میمرغ و بنه که آماده کرد هیال کیریخته 

از ان  اورامان  محلیایرانی و ز پذیرایی اقامتگاهای حتی رستورانهای محلی می توان به عنوان غذا کمراکنیم. آماده سرو می

 .استفاده کرد 

 آش با بنه نارس)بنه سبز( ون «غذا با بنه 5-4

پز  لپه را درون ظرف جدا نیماز یک شب قبل لپه رو خیس کنید و چند بار آبش رو عوض کنید سپس قبل از پختن آش، 

و بنه در همین  را به آن اضافه  حاال توی یه قابلمه دیگر پیازها رو با روغن تفت داده بعد از سرخ شدن، زردچوبه.کنید

حاال .، تا برنج کامالً پخته شودکنیم بعد از تفت مختصر برنج را به همراه آب اضافههای تازه را به آن اضافه می حین بنه

کامل پخته نشده، نمک، فلفل و رب گوجه فرنگی را به آش اضافه کرده تا به همراه مواد دیگر پخته شود؛سپس نیم  لپه

ساعت آخر نعنا داغ گرفته و به آش اضافه تا کامل جا بیفتد. این آش را حتماً در جمع خانوادگی درست کرده و از آن 

                                        .   انواده از سبزی و حبوبات دیگر هم استفاده کردتوان طبق ذائقه خدر دستور این آش هم می.لذت ببرید
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 بنه نرسیده آسیاب شده

 غذای آب بنهون غذا با بنه -6-4

 بنه شیره گرفتن تهیه طرز ابتدا  رسیده طوری که هسته انها قابل خوردن باشه مثل پسته قبل از بیان تهیه غذای آب بنه،

ها را با پوست سخت آن درون هاون به خوبی کوبیده و نرم کنیم. سپس آن را درون یک  در ابتدا بنه.شودمی داده توضیح

-می   مالیم تا حدی که روغن آن در آید. بعد مقداری آب داخل ظرفریزیم؛و با دست خوب به کف ظرف میظرف می

شیره و روغن بنه درون آب حل شود. سپس چند ثانیه صبر می کنیمتا ها را با آب به خوبی مخلوط کرده تا بنه .ریزیم

ها ته نشین شده و قسمت سخت و سنگی آن که شبیه به پوست پسته و غیر قابل خوردن استته ظرف باقی  مخلوط بنه

رف حاال ظ.مانده و مغز و گوشت روی آن که بسیار مغذی و چرب است و تقریبا در آب حل شده، روی آب معلق گردد

مراحل  و ریزیم. سپس مقداری آب دیگر را نیز داخل ظرف ریخترا کج کرده و مایع را به آرامی داخل ظرفی دیگر می

کنیم کنیم؛و مراحل ذکر شده قبلی را تکرار میکنیم. در پایان نیز دو یا سه لیوان آب به آن اضافه میفوق الذکر را تکرار می

ی اورامان توسط یاما بعد از چند سال در یکی روستا.های آن جدا گردد امل از پوستهتا مغر بنه ها به خوبی و به صورت ک

یک فرد خالق دانه بنه های رسیده به صورت سالم از هسته آن جدا کرده و باعث اشتغال خود و خانواده اش  شده است 

 و مراحل این غذا خوشمزه آسانتر کرده است 

 طرز تهیه غذای آب بنه7-4
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دهیم؛تا ریزیم و به همراه روغن روی حرارت مالیم تفت میپیاز متوسط را نگینی خرد کرده و داخل یک قابلمه مییک عدد 

توان مقداری زعفران و نعنای در صورت تمایل می.کنیمسرخ طالیی شود. سپس نمک و فلفل را نیز به مواد اضافه می

رامی آب بنه، مخلوط بنه و آبی را که صاف کرده و داخل ظرف حاال به آ.خشک پودرشده نیز اضافه کرد و تفت اندکی داد

اضافه می کنیم و اجازه می دهیم مایع غذا به جوش آید. از شعله حرارت بسیار مالیم برای  داشتیم به مواد داخل قابلمه

می توانید  این غذا با نان میل می شود. شما.گرم کردنغذا استفاده شود و به محض جوش آمدن نیز شعله خاموش گردد

قاشق کشک ساییده در آخرین  5الی  4قاشق گردوی کوبیده،رب انار و سبزی میل نمایید. بعضی نیز  3الی  2این غذا را با 

طرز تهیه آب بنه .زندکنند. در اینجا طبع و ذائقه خانواده حرف اول را میمرحله پخت،قبل از جوش آمدن مایع اضافه می

  لخیص شده از مقاله صداو سیمای بیرجندو غذا با آب بنه برگرفته و ت

 آش بنه ون «غذا با بنه 8-4

های ساتوری  بعد سبزی دهیممی ابتدا پیاز را درون ظرف ریخته و با روغن سرخ کرده سپس ادویه را اضافه و کمی تفت

خوب به .کنیماولیه اضافه میدهیم. بعد از آن برنج شسته را به همراه آب به مواد می شده را به آن اضافه کرده و باز تفت

هم میزنیم تا آب بجوش بیاید؛ کمی که ازپخت برنج گذشت و آب به جوش افتادحبوبات پخته شده رابه مواد قبلی اضافه 

بعد آب بنه را به مواد  گذاریم تا برنج کامالً پخته شود ،در حین پخت مقداری نمک و فلفل به آن اضافه کرده وکرده و می

مانند نارنج  های طبیعیپخته شدن مواد در کنار هم، برای پیدا کردن مزه ترشی در غذا از ترشیبعداز سپس.مکنی اضافه می

طعمی متفاوت از رب انار استفاده  کنید؛ برای چاشنی و داشتنکنید اما اگر از آنها استفاده نمیمی استفادهو بیدخون و ترنج

برای .کرد خواهد تغییر انار رب رنگ تیرگی به بنه روشن،رنگ سبز از  کنید. اما باید توجه داشت. رب انار رنگ آش را

 و است مقوی و خوشمزه بسیار غذا کنیداین استفاده سائیده کشک وکمی تزیین آش مانند آش رشته از پیاز و نعناع داغ

 .شودمی استفاده خانواده کنار در جمعی دسته عصرانه برای گاهی یا و شام برای

 پلو بنه ون «غذا با بنه 9-4

یک یا دو عدد پیاز را به صورت  ابتدا مغز بنه )بدون پوست سخت( را کوبیده تا کامالً آسیاب شود. سپس درون یک ظرف

تا پیاز حالت پختگی پیدا کند سپس بنه آسیاب شده را  کنیم. شعله را کم کردهای خرد کرده درون یک تابه سرخ می رشته

حاال برای تهیه پلو، برنج را پخته سپس .کنیمچند دقیقه تفت دادن زیر آن را خاموش میبه درون پیاز ریخته و به مدت 

کنیم؛ این کار را یک الیه برنج و یک الیه مخلوط بنه و پیاز اضافه می کنیم؛ بعد از این مرحله درون یک قابلمهآبکش می

برای سرو این غذا باید از رب انار استفاده .دم شود پس از آن روی قابلمه دمکش گذاشته تا غذا.دهیمتا الی آخر انجام می
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برای پختن این پلو روش دیگری وجود .ای ترش به برنج ما بدهد؛ امیدوارم از پخت این غذا لذت کافی ببریدشود تا مزه

این روش  دارد که در آن پیاز به همراه بنه درون آب جوش همراه برنج اضافه کرده وپس از آبکش کردن دم شود. البته در

 .شودخواص بنه از طریق آبکش شدن خارج می

 بنه و درست کردن قاوت 10-4

تنوع خوراک از ترکیب چند  میوه با توجه به دارا بودن این میوه ها در  در  ذوق خود بر اساس  اورامان  مردمان منطقه

طبیعت و منطقه باعث درست کردن دسر و شیرنی جات محلی شده است که یکی از انها قاوت می باشد ترکیب بنه رسیده  

آسیاب شده و  و کشمش به صورتو جدا کردن هسته بنه و مغز بنه خشک شده با چرغ کرده و توت سفید و مغز گردو 

پسته کوهی کالری فراوانی را داراست  افزایش وزن با پسته کوهی گلوله درست می شود و مورد استفاده قرار می گیرد .

با این حال استفاده از آن به تنهایی باعث افزایش وزن نمی گردد اما با مخلوط کردن آن با بادام زمینی، بادام درختی و پسته 

مخلوط و سپس آن را با مقداری شکر قاطی نموده و به صورت روزانه مصرف گردد موجب کوهی و پودر کردن این 

 .افزایش وزن می گردد

 تقویت اعصاب با پسته کوهی

پسته کوهی برای تقویت اعصاب موثر است و در ازدیاد قدرت حافظه نیز مفید می باشد. افراد مسن با استفاده از حلوای 

لزایمر پیشگیری نمایند.جهت تقویت اعصاب می توان از مخلوط پسته کوهی و شکر میل پسته کوهی می توانند از بروز آ

 .نمود. چند عدد پسته کوهی را آسیاب نموده تا پودر گردد و سپس به آن یک قاشق شکر اضافه نموده و مصرف نمایید

ان یک مسهل و ملین در شیره سقز در زمان ترشح از تنه درخت به رنگ سبز روشن و غلیظ و چسبناک است و به عنو

درمان یبوست کاربرد دارد و چون مقوی معده بوده و به هضم غدا کمک می کند و اشتها آور خوبی است، حکمای 

از آن برای درمان یک سری از بیماری های گواراشی استفاده می کردند.سقز مانند آنتی ” بوعلی سینا“مشهوری همچون 

اصلی زخم معده و اثنی عشر مقابله می کند! ضمن اینکه بسیاری از اهالی محلی، عامل ” باکتریٍ“بیوتیک تا حدودی با 

شیره خام سقز را در حالت ناشتا می خورند، زیرا عقیده دارند موجب دفع سنگ کلیه می شود.سقز می تواند به عملکرد 

دار و خشک و التیام شقاق بهتر کبد و طحال نیز کمک کند و ضماد آن با پیه آب شده برای نرم کردن ناخن های تاب 

نشیمنگاه مفید است و همچنین مخلوط آن با روغن زیتون، برای برطرف کردن ورم، ترک پوست و خارش بدن، بسیار 

سودمند است.از دیدگاه حکمای طب سنتی، مالیدن شیره سقز روی زخم به التیام آن کمک می کند و همچنین از بخار 
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می شد، می تواند به تسکین دردهای مفصلی و روماتیسمی کمک کند و برای آسم پخت سقز، برای تقویت چشم استفاده 

و برونشیت نیز مفید است.با جویدن آدامس طبیعی سقز بر میزان ترشحات بزاقی افزوده و از میزان اسید دهان کاسته می 

فرادی که دچار خشکی دهان شود و این خود عاملی برای رفع بوی بد دهان و پیشگیری از پوسیدگی دندان است و برای ا

 (1395زینب ادیش :) هستند جویدن مستمر سقز توصیه می شود.

درخت بومی به مناطقی است که فقط تعداد کمی از گونه های درخت دیگر رشد می کنند، که منجر به آن شده است که 

امروزه این گونه بیشتر در به صورت محلی برای چوب آن به کاهش تعداد درخت در زیستگاه طبیعی آن منجر شود. 

استفاده می شود که مهره  Pistacia vera مناطق کوهستانی ایران یافت می شود. درخت اغلب به عنوان یک پایه برای

پسته را تولید می کند. رزین و روغن از میوه درخت خوراکی هستند و در طب سنتی، عطر و برای تولید الکل استفاده می 

ن درخت زیبا برای پارک و در کنار جاده ها در نزدیکی دریای سیاه و در مناطق گرم آمریکای شود. درخت نیز به عنوا

شمالی کاشته شده است. عالوه بر این، درخت برای جنگلهای زراعی و جلوگیری از فرسایش خاک در دامنه های شیب 

 «کُلخُونگ»و در بوشهر  Kasoudang «نگکَسودَ»در هرمزگان و حوالیِ بندرعباس آنرا .دار مورد استفاده قرار می گیرد

Kolkhong آنرا ترکیه کشورِ در. کنند می معرفی زوانەق کردستان در و نگەنام گذاری کرده اند. در ایالم آنرا قول 

اسم می نهند . به صورتِ تجاری بسته بندی گردیده، به فروش می رسد و به کشورهایِ دیگر  Melengic «مِلَنجیک»

در نواحی از ایران مغز میوه بنه رسیده را در پس از آسیاب نمودن در آب جوش ریخته و غذایی به نام صادر می گردد. 

می گویند. بنه از حبوبات بسیار گرم به حساب می آید « قاتق بنه»آب بنه با آن تهیه می نمایند. در استان کرمان به این غذا 

محصول سقز درختان بنه که ارزش اقتصادی .رژی زیادی برخوردار استو به خاطر روغنی بودن، این دانه چربی و البته از ان

زیادی دارد.سقز جزء دسته سمغ هایی)الئورزینها(قرار دارد که خواص داروئی، خوراکی و صنعتی بسیاری را دارا می باشد 

 .و در طب سنتی نیز مصرف می گردد

 خواص بنه برای پوست و مو11-4

کوهی معالجه زخم های روی پوست می باشد. این میوه موجب کم شدن التهابات و در یکی از مهمترین خواص پسته 

درمان زخم ها موثر است. جالب است بدانید که با مصرف ضماد پسته کوهی می توان از گزیدگی توسط نیش حشرات 

سته کوهی با روغن پیشگیری نمود. همچنین از این ضماد برای افزایش مقاومت ناخن مصرف می گردد. با قاطی کردن پ

زیتون می توان خارش و ترک پوستی را معالجه نمود. می توان با استفاده از پسته کوهی یک ماسک عالی برای پوست 

فراهم نمود. بدین جهت باید که پسته کوهی را آسیاب نمود و با مقداری آب به خمیر تبدیل کرد و روی پوست قرار داد. 
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نده بر روی قسمت ماه گرفتگی قرار داده و آنقدر این کار را تکرار کنند تا ماه گرفتگی جهت رفع ماه گرفتگی بنه را کوبا

از بین برود در گذشته برای رویانیدن موها از ضماد سوخته پسته کوهی مصرف می کردند. این ضماد برای بیماری گری 

 .)طاسی ( هم موثر است و میتوانید جهت صاف شدن صدا از روغن بنه مصرف نمایید

-https://saednews.com/fa/post/25-khasit-pste-kohi-bnh-v       (1398))بنه( یپسته کوه دهیفا 25

mzrat-ahtmali-an 

 نهیآم یدهایاس تمامی( … م،یمنگنز، پتاس ،یآهن، رو د،یباشد ) یبدن م ازیموردن یتمام امالح معدن یدارا یپسته کوه -1

 کند. یکه رگ ها را پاک م یدیمف اریروغن بس نیو همچن

 توان کرد که ارزان تر است. یروغن شترمرغ در ماساژ و درد مفاصل استفاده م یبجا یاز روغن پسته وحش -2

 .دیبه ساالد خود افزوده باش یکه مواد معدن دیزیساالد بر یرا رو یروغن پسته وحش دیتوان یشما م -3

 بخورند. یتا با عالقه مند دیرا خوشمزه کن یکودکان و نوجوانان که در حال رشد هستند روغن پسته کوه یبرا -4

 رایمانند کشک کالجوش استفاده کنند که هم ارزان تر است و هم سالم تر ز یتوانند از پسته وحش یپخته خواران م -5

 .یگرم است و مقو یآورد اما پسته کوه یم یکشک سرد است و سست

 استفاده کنند. یبدن خود از خوراک پسته کوه یعموم تیتقو یحامله برا یخانم ها -6

 است. ییکامالً استثنا کیارگان ،یشود، پسته کوه یم دیشد یها سم پاش یخوردن یهمه  باًیما که تقر یایدر دن -7

 است. دیبدن مف یفلج، لقوه، ام.اس و گرفتاران ضعف قوا مارانیب یبرا وهیم نیا - ی. پسته کوه8

 است. دیاز سرطان مف یریشگیپ یجهت برا نیکند و به هم یم ادیز یانرژ یپسته وحش -9

 استفاده کنند. یتوانند از پسته کوه یهستند م یپر از انرژ نیکه به دنبال پروتئ یکسان -10

 استفاده کرد. یتوان از پسته کوه یم یجنس یروین تیجهت تقو -11

 استفاده کرد. اهیگ نیتوان از دم کرده پوست و برگ ا یساده م یدرمان اسهال ها یبرا -12

 بنه اردار آور است. -13
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 است دیپاک کردن کبد و رفع سردرد مف یبنه برا یترش -14

 توان استفاده کرد. یتوان از روغن بنه م یصاف کردن صدا م یبرا -15

 .شود یه استفاده مظقدرت حاف تیتقو یبنه برا -16

 شود. یبنه استفاده م وهیاز م زیر یجهت دفع سنگ ها -17

 باشد یم هیو ر نهیروغن بنه پاک کننده اخالط س -18

 بنه به صورت ماسک استفاده کرد. دهیتوان از کوب یجهت باز شدن رنگ پوست، م -19

 است. دیمف یشب کور یبنه برا -20

 است. دیاستخوان هستند مف یکه دچار نرم یکسان یبرا -21

 لب استفاده کرد. یترک ها یتوان برا یبنه را م -22

 توان از بنه استفاده کرد یجهت خارج کردن اقسام کرم معده م -23

 دارد. یکردن عضالن و اثر خواب آور یصمغ پسته بر شل -24

 مزاج استفاده کرد. یمتعادل کردن طبع بدن و رفع سرد یتوان از پسته برا یم -25

 درخت بنه هستند  از بین رفتن گونهموانع که باعث 12-4

  تغییرات اقلیم 

  آتش سوزی 

  شکسته شدن شاخه درخت بنه موقع برداشت میوه 

  به  شدن این درخت  و خشک  زخمی باعث  ،که ندارندبرداشت نادرست از شیره بنه کسانی که تخصص آن را

 مرور زمان می شود 

 50-25  تولید شیره بنه را دارد  و قابل بهره برداری الزم برای کاشت  ساله زمان 
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یب کربن, و ممانعت از فرسایش خاک کارزش محیط زیستی و سهم آنها در تولید اکسیژن و تر (1395)رستمی تبار ودمحم

حیات عداه ای از افراد جامعه درنسل های قبل و فعلی ما به شیره جان این درختان و دانه پرمغز  بگذاریمو زیبایی شناختی 

و روغنی آن )قسقوان( پیوند خورده است. متاسفانه در پی خشکسالی های متعدد, برداشتهای غیر علمی و عدم نظارت 

ار ناخوانده, آتش سوزی ها ی گاه و بی گاه با متصدیان امر بر کار سقزچینان, چرای بی رویه دام در گذشته , گرد و غب

منشاء انسان, عدم توجه بهره برداران موروثی به حفظ و نگهداری آنها , می رود تا این درختان ارزشمند و دارای ارزش 

ود اقتصادی و اکولوزیکی را منقرض سازند. سالهاست در منطقه ما بجای این درختان بادوام و ارزشمند, بادام کاشت می ش

که با گرم شدن غیرمعمول هوا در زمستان شکوفه داده و با یک سرمای ناگهانی و یا بارش تگرگ همه امید زحمتکشان به 

 برخورداری شاهد قطعا گشت می درختان گونه این کاشت صرف تالش و زحمت همه این اگر و. …یاس تبدیل می گردد. 

 نیمحافظ نیبهتر ردممو  کندیحاصل نم قیبدون مشارکت مردم توف یعیطبمنابع.بودیم پرارزش های گونه این ثمرات از

در هوا  ی شهیر ایانجام داده و  یزداریآبخ اتیدرخت را هرس و کدام نهال را کاشته و در کجا عمل هستند. یعیطبمنابع

 یستیز طیمح یو سمن ها ستیز طیمحترم, دوستداران مح نیاست مسئول دیمانده کدام درخت را با خاک پوشانده اند. ام

ثروت  نیآنها, از انقراض ا یریپذ تیئولو لزوم مس ینیو آموزش درست روش سقز چ نانیسقزچ یکالس برا لیبا تشک

 .ندیممانعت نما یعیطب

مناسب و مداوم برکار سقز  یاست که با سرکش یعیاداره منابع طب -گردد فیتعر ستین فهوظی اگر – فهیبرآن وظ عالوه

مالحظه  یب نیاز سقز چ یضرور بر درختان ممانعت کند. وقت ریو غ یاضاف یها شهینظارت نموده و از وارد شدن ت نانیچ

بابا من  یا” که:  یشنو یهمکارش ، م یبه درختان بنه از سو دهچسپانده ش یدر پاسخ به اعتراض به حجم کاسه ها یا

 یو کفران نعمت را درک م یریپذ تیعمق عدم مسئول” دارمن یکار شیو به فردا رمیگ یسهم امسال خود را از درخت م

جنگل نعمت و موهبت الهی برای حیات بشر است با استفاده بهینه و علمی به تداوم حیات خود و فرزندانمان کمک  .میکن

 شیکشور اشاره کرد و افزود: امسال شاهد ب یعیاتفاق افتاده در منابع طب یهاقیبه حر(1399در سال مسعود منصور ).کنیم

 هاقیحر نیا شتری برخوردار بود. یشتریب یکه نسبت به سال گذشته از فراوان میبود یعیدر منابع طب قیفقره حر 1300از 

  بالگرد بود. ازمندیبودند نالعبور خاموش شد و تنها در چند مورد که مناطق صعب یبا کمک داوطلبان مردم

 ه گیری نتیج

مقاله هم  در این کاربرد بنه با توجه به رویش درخت بنه در اورامان از نظر صنایع غذایی و دارویی و اقتصادی و می توان 

شاید بهتر است شما هم هر چه زودتر یکی از این غذا  اطالعات آشپزی شما افزوده شده و هم به این نتیجه رسیده اید، که
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نمک  یاست که با اختالط ماست، آب و مقدار یریتخم یدنینوش یدوغ نوع…شود، طبخ نماییدها را که با بنه تهیه می 

 سسیورومایمخمر کال تیاست که در اثر فعال یامشکل عمده یگاز در دوغ در طول زمان نگهدار جادی. اشودیم هیته

هستند  atlantica رهیمتعلق به ت Pistacia atlantica  یبا نام علم یپسته کوه ایبنه  وهی. مگرددیم یناش انوسیمارکس

 یاثر بازدارندگ یمطالعه بررس نیکشت است. هدف از ا طیدر مح  یکروبیضد م تیخاص یکه مشخص شده دارا

آن هست.  یماندگار شیو افزا یرانیدر دوغ ا انوسیمارکس سسیورومایکال یبقا تیبر قابل دهیبنه تازه و رس یهااسانس

اسانس با دستگاه گاز  نیمؤثر ا باتی. ترکدیاستخراج گرد ریتقط شبا رو دهیبنه تازه و رس پژوهش اسانس نیدر ا

، 1/0، 05/0 یهادر غلظت دهیشد. اثر اسانس بنه تازه و رس ییشناسا (GC/MS) یجرم سنجفیمتصل به ط یکروماتوگراف

 28 دوره کی یگراد و ط یدرجه سانت 4 یدر دما یرانیدر دوغ ا انوسیمارکس سسیورومایدرصد بر کال 25/0، 125/0

 یباالتر دارا یدر غلظت ها دهیپژوهش نشان داد که اسانس بنه تازه و رس نیا جیموردمطالعه قرار گرفت. نتا یروزه انبارمان

ها بر خواص است. در مورد اثر توأم اسانس انوسیمارکس سسیورومایرشد کال یبر رو یاثر بازدارندگ نیباالتر

درصد اسانس  1/0طعم مطبوع شد غلظت  جادیکه باعث ا یانهیگفت غلظت به توانیم یکروبیو اثر ضد م یکیارگانولپت

شبنم )دیگرد زین یحیدر تعداد مخمر تلق(  >p 05/0) یدرجه باعث کاهش معنادار 4 یغلظت در دما نیبود که ا

بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره اتاتولی ( در راستا 1393مقاله مرتضی و همکاران ).( 1397لحسینی و همکاران :اابو

پوسته و مغز پسته وحشی )بنه یا ون ( پرداختند و نتیجه بدست آمده نشان از عصاره بنه باعث جلوگیری از رشد باکتری 

می شود و اثرات ضد میکروبی عصاره اتانولی میوه و پسته وحشی علیه باکتری ها گرم منفی بیشتر از گرم مثبت است و 

وغذای سالم و طبیعی با طعم خوشمزه بدور ار مواد شیمیایی و استفاده و گذاری پوسته بنه بیشتر از مغز آن است . نیز اثر

 م،یمنگنز، پتاس ،یآهن، رو د،ی) باشدیبدن م ازیموردن یتمام امالح معدن یبنه دارا وهیم -1کاربرد آن در غذاهای مختلف 

و نتیجه برداشت محصوالت این درخت .کندیها را پاک مکه رگ مفیدی اریروغن بس نیو همچن نهیآم یدهایاس ی( تمام

با ارزش  که عمری طوالن دارد  با مشارکت مردم محلی و دولت و اهمیت به کاشت این درختان حتی باغات درخت بنه 

مر با ارزش با جلوگیری از آتش سوزی نسل این درختان مثو افزایش این در در مراتع منطقه بدون نیاز به آبیاری و 

استفاده نسل های اینده از محصوالت و کاربرد این می تواند نتیجه به سمت توسعه پایدار و محصوالت اورگانیک آن و 

بی هزینه اما پر بار بنه یا پسته وحشی کارشناسان معتقدند بنه سرشار از انتی اکسیدان که کمتر کسی نقش مهمی ایفا کند 

ن دکتر توکلی استاد دانشگاه جهرم پس از یازده سال تحقیق تولید و تسفیه روغن بنه بنه از خواص آن اطالع داردهمچنی

به این نتیجه رسیده که این روغن نابترین آنتی اکسیدان نه فاصد نه در برابر حرارت دچار تغییر می شود به همین خاطر 

برای پایداری روغن  TBHQاکسیدان ارزش تغذیه خیلی باالی دارد هم مناسب سرخ کردن است در حال حاضر انتی 

وارداتی است که برای زیاد شدن عمر روغن و عمر انسان TBHQخوراکی از خارج از کشور وارد می شود این رایج های 
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کم می کند به گفته این پژوهشگران پایداری روغن بنه از انواع روغن های خوراکی در جهان باالتر از همچنین به گفته 

درصد اضافه شده ساالنه بابت تامین روغن  80درصد روغن بنه را به زیتون اضافه کردن شاخص پایداری 5/0کارشناسان

که سرمایه گذاری بر روی آن شروغ خوبی برای صادرات آن به  میلیارد ارز از کشور خارج می شود4 وارداتی  خوراکی

  مصرف آن سر سفره ها می باشد                                                                          سایر کشورها و تامین نیاز سالمت انسانها از نظر بهداشتی و سالمت و

 از درختان بنه یکاشت و بهره بردار یایمزا ..

 آن در جنگل و مراتع. بدون نیاز به آب وخاک مناسب رویش 

  مقاومت در برابر سرمازدگی وگرما زدگی مقاومت در برابر طوفان 

  سود ی معادل صد میلیون الی دو میلیارد تومان در هر هکتار زمین دیم 

 ) برداشت هم زمان شیره بنه و پسته )پیوند زدن پسته بزرگ بر روی شاخه های  بنه 

  0./95روغن و دانه های روغنی بنه 

  0./95قوه نامیه باالی  

  سود صد هزار الی دو میلیون تومانی هر درخت 

  درخت  یک شغل ایجاد میکند( 300)کاشت هر اشتغال زایی فراوان 

 از جنس بنه و تبدیل آن به صنعتی  شدن  ییکاربرد در زمینه دارو 

 از طریق جشنواره و همایش در منطقه یا همان شکر گذاری درخت  بازار مناسب بسیار برای محصوالت بنه

 بنه 

 ایجاد غذاهای طبیعی و محلی از جنس بنه خام و بنه سبز رسیده 

  جلوگیری از فرسایش خاک و زمین لرزه 

  اشتغال در زمینه صنایع دستی از جنس بنه 

  برای حفظ سالمتی انسانها 

 جات  ی و ادویهکزمینه کاشت داشت برداشت و تهیه  تولیدات بنه از شیره تا مواد خورااشتغال گروهی در ایجاد 

با توجه به کمبود آب پوشش مراتع از جنس بنه  .هر کدام یک ازآنها نیاز به برند سازی مخصوص منطقه می باشد

. می توان با کاشت این درخت افزایش پوشش این درخت با ارش اقتصادی باال فراهم کرد .و بلوط ،زالزالک ..

بررسی مقاله حاضر درخت بنه )پسته وحشی( می باشد که می تواند به سمت خودکفایی و توسعه صادارات 

ایجاد مراسم شکر گذاری برداشت محصول بنه  در طول سال همان طور جشنواره   له شده از جمفراوردهای از بنه 

مصرف غذاهای جشنواره همایش محصوالت بنه در زمینه شکر گذاری الزم ضروری می باشد و مراسم انارانه 
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ایجاد کارگاه و از نظر اقتصادی و طبیعی بودن غذا می باشد . باعث سالمتی  طبیعی  اهمیت آنها در سفره غذایی 

و شرکت های تولید  محصوالت بنه برند سازی محصوالت و مواظبیت از گونه درختان جلوگیری از قطع و شیوه 

درست از برداشت این محصوالت آموزش در سطح استفاده درست از برداشت شیره درخت توسط اکسانی که طی 

در زمینه های مختف از میوه چوب درخت بنه  مهارت در این زمینه را دارند و خالقیت طرح های جدید چند سال

 می باشد . 
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