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Abstract
Oak decline is a multidimensional and complex phenomenon, involving the interaction of biotic and abiotic factors. 
The history of this phenomenon goes back more than three centuries ago and the latest has occurred in some 
European countries during 1980s. Zagros oak forests faced with this phenomenon since 2002s. Nowadays, more 
than one million hectares of Zagros oak stands is affected by oak decline syndrome. Administrative and technical 
operations have made clear different aspects of the crisis; however, full control of this crisis requires serious 
commitment and attention to the importance of it. 
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The history of oak decline in Zagros forests
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چکیده
زوال بلوط پدیده ای چندبعدی و پيچيده محسوب می شود که عامل های مختلف زیستی و غيرزیستی زمينه ساز بروز و شيوع 
آن هستند. سابقه بروز این پدیده به حدود سه قرن پيش باز می گردد و آخرین رخداد آن در برخی از کشورهای اروپایی 
در دهه 1980 ميالدی به وقوع پيوست. جنگل های بلوط زاگرس نيز از دهه 1380 با این پدیده مواجه شدند و در حال 
حاضر گستره ای بيشتر از یک ميليون هکتار از جنگل های زاگرس مبتال به این پدیده است. مجموعه اقدامات ستادی و فنی 
انجام شده تا حدودی زوایای مختلف این بحران را روشن ساخته، اما کنترل کامل آن نيازمند عزم جدی و توجه کافی است.

واژه های کلیدی: زاگرس، زوال بلوط، عامل زیستی، عامل غيرزیستی.
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)برگزار شده در سال 1992 در ایتاليا( اشاره کرد. گزارش کشورهای 
اروپایي )اتریش، چکسلواکي، آلمان، مجارستان، ایتاليا، هلند، لهستان، 
یوگسالوي، اسپانيا و پرتغال( در مورد بروز این بحران در جنگل هاي 
از شدت و گستره  که حکایت  ارائه شد   EPPO بلوط در نشست 
وسيع این بحران در این کشورها در دهه 1980 داشت. در فرانسه، 
این بحران زودتر آغاز شده بود، اما در دهه 1980 گستره بحران در 
از  ارائه شده حاکی  انگلستان، گزارش های  نبود. در  زیاد  این کشور 
 Robin et al.,) بروز این بحران در مناطق کوچک و کم وسعت بود
آغاز شد  دهه 1990(  )ابتداي  دیرتر  بحران  نيز  سوئد  در   .)1998
(Sonesson & Anderson, 2001(. گونه هایی که در اروپا بيشتر 
 Q. petraea و Quercus robur متأثر از این بحران شدند، دو گونه

.)Jung et al., 2000) بودند
بلوط در جنگل های  به رخداد زوال  اولين گزارش های مربوط 
زاگرس به دهه 1380 برمی گردد. به استناد گزارش های موجود، اولين 
عارضه های این پدیده در سال 1385 در جنگل های ایالم مشاهده 
شد )عارفی پور، 1388(. پيرو آن در سال 1388 با بروز بحران زوال 
نتایج  و  انجام  کارشناسان  ميدانی  بازدیدهای  گسترده تر،  سطح  در 
آنها منتشر شد )عارفی پور، 1388؛ عزیزخانی و عارفی پور، 1389؛ 
عارفی پور و همکاران، 1390(. در سال های 1388 و 1389 سطحی 

مقدمه
زوال بلـوط (Oak decline( پدیـده ای چندبعـدی اسـت کـه خـاص 
یـک منطقـه و یـک گونه بلـوط نيسـت، بلکـه به اسـتناد گزارش های 
موجـود، ایـن پدیـده در گسـتره قابـل توجهـی از جنگل هـای بلـوط 
 Brasier et al., 1993; Cobos et al.,) اسـت  داده  رخ  دنيـا 
1993(. نمـود عينـی ایـن پدیـده در درختـان بلـوط به صـورت بروز 
خشـکيدگی در سرشـاخه ها، شـاخه ها و تنـه اسـت کـه بـا ابتـال بـه 
بيمـاری و حملـه آفـات، در نهایت منجر به خشـکيدگی کامل و مرگ 
درخـت می  شـود. سـابقه اوليـن رخـداد سـندرم زوال بـه اوایـل قرن 
هجدهـم ميـالدی برمی گـردد کـه در سـال 1739 بـا بـروز بيمـاری 
در جنگل هـای بلـوط آلمـان گـزارش شـد. از آن پـس به ویـژه در 
قـرن بيسـتم ميـالدی ایـن بحـران به دفعـات در کشـورهای مختلـف 
به وقـوع پيوسـت، امـا گزارش هـای نگران  کننـده آن در دهـه 1980 
کـه مربـوط بـه جدیدترین رخـداد این بحـران در دنيا و به ویـژه اروپا 
 Cobos) بـود، حساسـيت بين المللی را بـرای مقابله بـا آن برانگيخت
et al., 1993; Moreira & Martins, 2004(. رخـداد مورد اشـاره 
از اواخـر دهـه 1960 ميـالدی و اوایـل دهـه 1970 از شـرق اروپـا 
)1967 در غـرب روسـيه و 1971 در روماني( آغاز شـد و گسـترش 
آن به سـمت اروپاي مرکـزي و غربي در نيمه دوم دهـه 1970 ميالدی 

و ابتـداي دهـه 1980 اتفـاق افتاد )شـکل 1(.
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 شکل 1- پيشينه رخداد پدیده زوال جنگل های بلوط در اروپا

معادل 100 هزار هکتار از جنگل های زاگرس بر اثر پدیده زوال بلوط 
دچار خشکيدگی شد. این عرصه به سرعت افزایش یافت، به طوری که 
)بی نام،  شد  هکتار  ميليون  یک  بر  بالغ  آلوده  سطح  سال 1393  در 
1391 و 1393- ج(. مناطق بروز زوال شامل استان های ایالم، فارس، 
و  کرمانشاه  بویراحمد،  و  کهگيلویه  بختياری،  و  چهارمحال  لرستان، 
 Q.) خوزستان بود )شکل های 2 تا 6(. گونه مبتالبه نيز بلوط ایرانی
brantii( بود و ارزش ریالی خسارت وارده به درختان بلوط معادل 

2927 ميليارد تومان برآورد شد )بی نام، 1393- ج(.

نتيجه بروز این بحران در دهه های مذکور باعث برگزاری چندین 
مختلف،  کشورهای  گزارش های  ارائه  به منظور  بين المللی  کنفرانس 
شد  بحران  این  با  مقابله  راهکارهای  ارائه  و  موجود  شرایط  ارزیابی 
 Oak Decline in« کنفرانس  به  می توان  آنها  مهمترین  ازجمله  که 
 Ad« نشست  فنالند(،  در   1990 سال  در  شده  )برگزار   »Europe
سازمان  توسط  شده  )برگزار   »hoc Meeting on Oak Decline
حفاظت از گياهان منطقه مدیترانه و اروپا/EPPO در سال 1990( و 
 »Recent Advances in Studies on Oak Decline« کنفرانس
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شکل 2- خشکيدگی درختان بلوط ایرانی در جنگل های استان ایالم

شکل 3- خشکيدگی درختان بلوط ایرانی در جنگل های استان ایالم
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 اقدامات و یافته ها
الف( عامل های بروز پدیده زوال

ــده  ــن پدی ــروز ای ــددی در ب ــای متع عامل ه
ــاليان  ــا طــی س ــد. برخــی از آنه تأثيرگذارن
متمــادی شــرایط را بــرای وقــوع ایــن 
ــر،  ــارت دیگ ــازد و به عب ــا می س ــده مهي پدی
به مــرور باعــث تضعيــف بوم ســازگان و 
درختــان بلــوط می شــوند. پــس از تضعيــف 
باعــث  دیگــری  عامل هــای  درختــان، 
شــروع و ایجــاد ایــن پدیــده می شــود. 
درمجمــوع، آنچــه کــه باعــث مــرگ درخت 
عامل هــا  از  ترکيبــی  نتيجــه  می شــود، 
 Brasier, 1996; Thomas et) اســت 
 al., 2002; Clatterbuck & Kaufmann,
ــه  ــی، کلي ــدی کل ــک طبقه بن 2007(. در ی
ــرح  ــروه به ش ــور در دو گ ــای مذک عامل ه

زیــر طبقه بنــدی می شــوند:
 :(Biotic factors) ــتی ــای زیس 1 عامل ه
شــامل حشــرات )برگخوارهــا، چوبخوارهــا 
)قارچ هــای  قارچ هــا  بذرخوارهــا(،  و 
بــرگ، قارچ هــای سرشــاخه، شــاخه و 
تنــه و قارچ هــای ریشــه(، ویروس هــا و 
باکتری هــا. به دليــل ســهولت ارزیابــی و 
پژوهــش، اطالعــات موجــود در ایــن زمينــه 
ــن  ــی ای ــه گاه ــوری  ک ــت، به ط ــاد اس زی
ــل  ــا عام ــوان تنه ــا به عن ــته از عامل ه دس
بــروز پدیــده زوال بلــوط معرفــی می شــوند. 
 Abiotic) غيرزیســتی  عامل هــای   2
)رژیم هــای  آب وهــوا  شــامل   :(factors
ــای  ــالی، درجه حرارت ه ــی، خشکس بارندگ
بيشــينه و غيــره(، خــاک )کمبــود یــا مــازاد 
مــواد مغــذی، شــرایط رطوبتــی، کوبيدگــی و 
ــای  ــيميایی )آالینده ه ــای ش ــره(، عامل ه غي

ــره(. ــاک و غي ــای خ ــوا، آالینده ه ه
مذکــور  عامل هــای  مجمــوع 
توده هــای  زوال  شــرایط  تعيين کننــده 
خــود  کــه  هســتند  بلــوط  جنگلــی 
به طــور مســتقيم یــا غيرمســتقيم تحــت 
ــد.  ــرار دارن ــان ق ــای انس ــر فّعاليّت ه تأثي
فّعاليّت هــای انســان نيــز شــامل مجموعــه ای 
بهره برداری هــای  قبيــل  از  عامل هــا  از 
درختــان  مختلــف  اندام هــای  از  ســنتی 
بلــوط، چــرای دام، مصــرف بی رویــه منابــع 
آبــی، تبدیــل اراضــی، شــخم زیراشــکوب و 

ــت. ــره اس غي
ب( اقدامات ستادی 

بــا شــيوع ســندرم زوال بلوط هــای زاگــرس 
ــر  ــات زی ــه اقدام ــان مجموع ــور هم زم به ط

انجــام شــد:
1  تشــکيل کارگروه هــای تخصصــی و 

راهبــردی گروه هــای 
- کارگروه تخصصی مدیریت خشکيدگی 
جامعه جنگلی زاگرس: این کارگروه در سال 
منابع  از  حمایت  و  حفاظت  دفتر  در   1389
آبخيزداری  و  مراتع  جنگلها،  سازمان  طبيعی 

کشور تشکيل شد.

مدیریـت  ملـی  تخصصـی  کارگـروه   -
پایـدار زاگرس: این کارگروه در سـال 1390 
در دفتـر امور منابع جنگلی سـازمان جنگلها، 

مراتع و آبخيزداری کشـور تشـکيل شـد.
پایـدار  مدیریـت  راهبـردی  گـروه   -
بوم سـازگان جنگلـی زاگـرس: ایـن کارگروه 
در سـال 1392 در کميتـه مشـورتی تدویـن 
راهبردهـا بـرای محيط های طبيعی کشـور در 
مؤسسـه تحقيقـات جنگلهـا و مراتـع کشـور 
بـا مشـارکت نماینـدگان بخش هاي سـه گانه 

اجـرا، آمـوزش و پژوهـش تشـکيل شـد.
2  تدوین شيوه نامه های فنی و اجرایی

بـه  می تـوان  آنهـا  مهمتریـن  جملـه  از 
شـيوه نامه مدیریـت جامع کنترل خشـکيدگی 
رویشـگاه جنگلی زاگـرس )بی نـام، 1389(، 
طـرح ملـی پيشـگيری و کنترل خشـکيدگی 
جنگل هـای بلـوط در اکوسيسـتم های مناطق 
الـف(،    -1390 )بی نـام،  زاگـرس  جنگلـی 
دسـتورالعمل تعيين ضوابـط و معيارهای فنی 

شکل 4- خشکيدگی درختان بلوط ایرانی در جنگل های استان ایالم

فّعالّیت های 
انسان نیز شامل 

مجموعه ای از عامل ها از قبیل 
بهره برداری های سنتی از اندام های 
مختلف درختان بلوط، چرای دام، 

مصرف بی رویه منابع آبی، تبدیل 
اراضی، شخم زیراشکوب و 

غیره است
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اجرایـی عمليات بهداشـتی،  اصالحی و پرورشـی به منظور پيشـگيری 
و کنتـرل خشـکيدگی جنگل های غرب کشـور )بی نـام، 1390- ب(، 
اکوسيسـتم های جنگلـی  پایـدار جنـگل در  دسـتورالعمل مدیریـت 
زاگـرس به منظـور پيشـگيری و کنتـرل خشـکيدگی بلـوط )بی نـام، 
1391(، برنامـه راهبـردی و برنامه  اقـدام مدیریت پایدار بوم سـازگان 
جنگلـی زاگـرس )بی نـام، 1393- الـف و ب( و طـرح پيشـگيری، 
کنتـرل و مبـارزه با خشـکيدگی بلوط در رویشـگاه جنگلـی زاگرس 

)بی نـام، 1393- ج( اشـاره کـرد.
ج( اقدامات فنی

ــا بحــران زوال بلوط هــای  ــه ب ــرل و مقابل به منظــور پيشــگيری، کنت
ــر انجــام شــد: ــی به شــرح زی ــه فّعاليّت های زاگــرس مجموع

- اطالع رســانی و آگاه ســازی: از آنجایی کــه بحــران زوال 
بلــوط بــرای اوليــن بــار در داخــل کشــور به طــور گســترده اتفــاق 
ــزوم آگاه ســازی مســئوالن و  ــی، ل ــر اقدام ــش از ه ــود، پي ــاده ب افت
ــف در  ــات مختل ــزاری جلس ــن، برگ ــد. بنابرای ــاس ش ــردم احس م
ــئوالن،  ــه مس ــور توجي ــتانی به منظ ــه ای و اس ــی، منطق ــطوح مل س
ــات  ــزاری جلس ــانه ها و برگ ــق رس ــی از طری ــانی عموم اطالع رس
توجيهــی بــرای جوامــع محلــی ازجملــه اقداماتــی بــود کــه در ایــن 

زمينــه انجــام شــد.
- اجــرای طرح هــای پژوهشــی کاربــردی: در ایــن زمينــه 
طرح هــای مختلفــی در راســتای ارزیابــی وضعيــت موجــود و 

پایــش آن، شناســایی علــل بــروز بحــران 
ــران  ــا بح ــه ب ــای مقابل ــه راهکاره و ارائ
ــن طرح هــا  اجــرا شــد. نتيجــه اجــرای ای

ــر شــد: ــج زی ــه کســب نتای منجــر ب
- پهنه بنــدی کانون هــای آلــوده در 
طرح هــا  ازجملــه  مبتــال:  اســتان های 
می تــوان بــه ذاکــری انارکــی و فــالح 
ــکاران  ــری و هم ــی )1392( و جعف شمس
ــر  ــزارش اخي ــرد. در گ ــاره ک )1393( اش
ــواره اي لندســت 7 ســنجنده  ــر ماه تصاوی
پایــه  به منظــور   1380 ســال   ETM
تحقيقــات و تصاویــر ماهــواره اي لندســت 
8 ســال 1392 به عنــوان تصاویــر پــس از 
بــروز بحــران مقایســه و ســطح توده هــاي 
جنگلــی دچــار زوال اســتان ایــالم 12847 

ــرآورد شــد. ــار ب هکت

زیســتی: عامل هــای  شناســایی   -
ــده و  ــل آمـ ــی هاي به عمـ ــق بررسـ طبـ
نمونه برداری هـــای انجام شـــده، یـــک 
ــوط  ــی بلـ ــام زغالـ ــارچ به نـ ــوع قـ نـ
 )Biscogniaxia mediterraneum(
از   چوبخـــوار  آفـــات  و   )7 )شـــکل 
)ازقبيـــل    Cerambycidae و   Buprestidae خانواده هـــای 
 Macrotoma scutellaris، Chalcophorella bagdadiensis،
Agrilus hastulifer و Chrysobotris parvipuncta(  آفـــات 
و بيماری هـــای موجـــود روی درختـــان خشـــکيده بلـــوط 
ـــال 1389 از  ـــار در س ـــوط نخســـتين ب ـــی بل ـــاري زغال هســـتند. بيم
ـــی  ـــپس از برخ ـــرگان و س ـــرق گ ـــگل ق ـــازو در جن ـــان بلندم درخت
اســـتان های زاگرســـی گـــزارش شـــد )ميرابوالفتحـــی، 1391(. در 
ـــی  ـــس باکتریای ـــف جن ـــای مختل ـــه گونه ه ـــز ب ـــق ني ـــی مناط برخ
خشـــکيدگی  زیســـتی  عامل هـــای  به عنـــوان    Brenneria
بلوط هـــای هيرکانـــی و زاگـــرس اشـــاره شـــده اســـت )بی نـــام، 

1394؛ بخشـــی گنجـــه و همـــکاران، 1395(.
ـــی  ـــه ارزیاب ـــن زمين ـــتی: در ای ـــای غيرزیس ـــایی عامل ه شناس
ــا،  ــل ریزگردهـ ــف ازقبيـ ــای مختلـ ــر عامل هـ ــی از تأثيـ متنوعـ
ــالی ها، عامل هـــای خاکـــی و فيزیوگرافـــی و ســـاختار  خشکسـ
توده هـــای جنگلـــی در ســـطوح مختلـــف اســـتانی، منطقـــه ای و 
ملـــی به عمـــل آمـــد )به عنـــوان مثـــال حســـينی و همـــکاران، 
1392 و 1394؛ حســـين زاده و همـــکاران، 1393؛ ســـليمانی و 
همـــکاران، 1393(. مجموعـــه نتایـــج به دســـت آمده داللـــت بـــر 
ـــه  ـــودن آن دارد، به نحوی ک ـــدی ب ـــران و چندبع ـــن بح ـــی ای پيچيدگ
ـــران  ـــروز بح ـــای ب ـــب عامل ه ـــا ترکي ـــهم ی ـــف س ـــق مختل در مناط

ـــت. ـــاوت اس متف
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- برنامه هــای جنگل شناســی، احيایــی و مدیریــت جنــگل: 
تدویــن شــيوه نامه عمليــات پرورشــی و بهداشــتی، اجــرای عمليــات 
احيایــی در راســتای بازســازی مناطــق آســيب دیده )به عنــوان 
ــر  ــی ب ــای اصالح ــر برش ه ــی تأثي ــرح پژوهش ــرای ط ــال اج مث
ــارس،  ــتان ف ــی در اس ــوط ایران ــان خشــکيده بل جســت دهی درخت
ــت  ــل مدیری ــزداری از قبي ــات آبخي ــرای عملي 1395-1391(، اج
و  مثــال حســين زاده  )به عنــوان  نــزوالت  ذخيــره  و  هــرزآب 
ــی در  ــع محل ــازی جوام ــکل 8( و توانمندس ــکاران، 1395؛ ش هم
راســتای کاهــش فشــار بهره بــرداری از جنگل هــای زاگــرس 
ــات  ــه اقدام ــدزاده و همــکاران، 1394( از جمل ــال صي ــوان مث )به عن

ــت. ــه اس ــن زمين ــده در ای انجام ش
 

 نتیجه گیری نهایی و پیشنهادها
مشـــاهدات ميدانـــی، نتایـــج به دســـت آمده از ارزیابی هـــا و 
ـــده  ـــن پدی ـــودن ای ـــدی ب ـــر چندبع ـــوط ب ـــران زوال بل ـــش بح پای
ــای  ــت زوال بلوط هـ ــلم اسـ ــه مسـ ــه کـ ــد. آنچـ ــد می کنـ تأکيـ
ــارهای وارده  ــه فشـ ــده بلکـ ــود نيامـ ــاره به وجـ ــرس به یکبـ زاگـ
بـــر ایـــن بوم ســـازگان مهـــم جنگلـــی طـــی ســـاليان متمـــادی 
زمينه ســـاز بـــروز بحـــران شـــده اســـت. ســـاختار شـــکننده و 
ناپایـــدار توده هـــای جنگلـــی زاگـــرس )از قبيـــل تک اشـــکوبه  
ـــی  ـــتقرار زادآوری جنس ـــود اس ـــه ای، نب ـــوع گون ـــتن تن ـــودن، نداش ب

و هـــرم ســـنی و قطـــری نامناســـب( همـــراه بـــا 
بهره برداری هـــای ســـنتی بی رویـــه و غيراصولـــی 
ـــرای  ـــی، چ ـــی جنگل ـــخم اراض ـــوط، ش ـــان بل از درخت
ــف  ــاک و ضعـ ــدید خـ ــی شـ ــرط دام، کوبيدگـ مفـ
مـــواد غذایـــی آن ازجملـــه مهمتریـــن عامل هـــای 
مذکـــور به شـــمار می رونـــد. شـــرایط نامســـاعد 
اقليمـــی )از قبيـــل افزایـــش دوره خشـــکی، 
خشکســـالی های متوالـــی، وقـــوع ریزگردهـــا( 
ـــرایط  ـــی ش ـــده و همگ ـــت ش ـــر عل ـــد ب ـــز مزی ني
ـــم  ـــوط فراه ـــده زوال بل ـــور نوپدی ـــرای ظه را ب
ــه  ــت کـ ــرایطی اسـ ــن شـ ــاختند. درچنيـ سـ
ــات و  ــه آفـ ــرای حملـ ــب بـ ــای مناسـ فضـ
ــم  ــوط فراهـ ــان بلـ ــه درختـ ــا بـ بيماری هـ
می شـــود کـــه نتيجـــه آن امـــروزه به وضـــوح 
ــرای  ــک بـ ــت. بی شـ ــاهده اسـ ــل مشـ قابـ
ــر  ــی عالوه بـ ــرایط کنونـ ــت از شـ برون رفـ
بـــه  بایـــد  کوتاه مـــدت،  اقدامـــات 
ــه  ــای ميان مـــدت و درازمـــدت کـ برنامه هـ
ــای  ــاختار توده هـ ــود سـ ــه بهبـ ــر بـ منجـ
جنگلـــی زاگـــرس و کاهـــش فشـــار بـــر 
ـــر  ـــيد. در غي ـــز اندیش ـــد، ني ـــد ش ـــا خواه آنه
این صـــورت نـــه مهـــار بحـــران کنونـــی 
امکانپذیـــر خواهـــد شـــد و نـــه می تـــوان 

از تکـــرار آن در آینـــده جلوگيـــری کـــرد.  

 منابع 
 بخشــی گنجــه، م.، رحيميــان، ح.، شــمس بخش، م. و صفایــی،
 ن.، 1395. شناســایی و تعييــن خصوصيــات باکتری هــای
ــت و ــران. بيس ــمال ای ــوده ش ــوط آل ــان بل ــا درخت ــراه ب  هم

ــهریور، دانشــگاه  ــران، 9-6 ش ــکی ای ــره گياه پزش ــن کنگ  دومي
تهران.

ــکيدگی ــرل خش ــع کنت ــت جام ــيوه نامه مدیری ــام، 1389. ش بی ن
ــت از ــت و حمای ــر حفاظ ــرس. دفت ــی زاگ ــگاه جنگل رویش

 منابــع طبيعــی، ســازمان جنگلهــا، مراتــع و آبخيــزداری کشــور، 
11 صفحه.

بی نـام، 1390- الـف. طـرح ملـی پيشـگيری و کنتـرل خشـکيدگی
جنگل هـای بلـوط در اکوسيسـتم های مناطـق جنگلـی زاگـرس.
دفتـر امـور منابع جنگلی، سـازمان جنگلهـا، مراتـع و آبخيزداری

کشور، 52 صفحه.
بی نـام، 1390- ب. دسـتورالعمل تعييـن ضوابـط و معيارهـای فنـی 
به منظـور  پرورشـی  و  بهداشـتی،  اصالحـی  عمليـات  اجرایـی 
پيشـگيری و کنتـرل خشـکيدگی جنگل هـای غرب کشـور. دفتر
 امـور منابـع جنگلـی، سـازمان جنگلهـا، مراتـع و آبخيـزداری

 کشور، 7 صفحه.
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در جنـگل  پایـدار  مدیریـت  دسـتورالعمل   .1391 بی نـام، 
اکوسيسـتم های جنگلـی زاگـرس به منظور پيشـگيری و 
کنتـرل خشـکيدگی بلـوط. سـازمان جنگلهـا، مراتـع و 

آبخيزداری کشور، 15 صفحه.
بی نـام، 1393- الـف. برنامـه راهبـردی مدیریـت پایـدار 
بوم سـازگان جنگلی زاگـرس. گروه راهبـردی مدیریت
 پایـدار بوم سـازگان جنگلی زاگرس، مؤسسـه تحقيقات 

جنگلها و مراتع کشور، 13 صفحه.
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پایـدار  مدیریـت  راهبـردی  گـروه  زاگـرس.  جنگلـی   
بوم سـازگان جنگلـی زاگـرس، مؤسسـه تحقيقـات جنگلهـا و 

مراتع کشور، 6 صفحه.
بی نـام، 1393- ج. طـرح پيشـگيری، کنترل و مبارزه با خشـکيدگی 

سـازمان  انتشـارات  زاگـرس.  جنگلـی  رویشـگاه  در  بلـوط 
جنگلها، مراتع و آبخيزداری کشور، 20 صفحه.

بی نـام، 1394. خالصـه عملکـرد اجرایـی طـرح حفاظـت از تنـوع 
زیسـتی در سـيمای حفاظتـی زاگـرس مرکزی در سـال 2015. 

سازمان حفاظت محيط زیست، 9 صفحه.
جعفـری، م.ر.، پورهاشـمی، م.، نـوروزي، ع.ا.، ميرآخورلـو، خ. و 
توده هـاي پهنه بنـدی  و  شناسـایي   .1393 م.،  محمدپـور، 
از  بـا اسـتفاده  ایـالم  بلـوط در اسـتان  خشـکيده جنگل هـاي 
RS و GIS. گـزارش نهایـی طرح پژوهشـی، مؤسسـه تحقيقات

 جنگلها و مراتع کشور، تهران، 57 صفحه.
حســين زاده، ج.، پورهاشــمي، م.، ثاقب طالبــي، خ.، طهماســبي، 
م.، نجفي فــر، ع. و حســيني، ا.، 1393. ارزیابــي کمــي و کيفــي 
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