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بررسـی شـرایط کلی و تـوان اکولوژیـک توده های جنگلـی زاگرس 
حاکـی از ضعـف شـرایط رویشـگاه و فقر مزمـن اکولوژیـک منطقه 
اسـت کـه به طـور تدریجـی در خـال چنـد قـرن اخیـر به وجـود 
آمـده و رونـد آن افزایـش یافتـه اسـت. علـل این ضعـف تدریجی 
را کـه امـروزه منجـر بـه بـروز بحـران زوال جنگل هـای زاگـرس 
شـده و عاوه بـر بلـوط سـایر گونه هـا را نیـز تحت تأثیر قـرار داده 
اسـت، می تـوان بـه فشـار بیـش از پیـش انسـان و دام به ویـژه در 
چنـد دهـه اخیـر مرتبـط دانسـت. به دنبـال آن فرسـایش بی رویه، 
کوبیدگـی و فقـر روزافـزون خاک، از دسـت رفتن سـریع رطوبت 
خـاک و تشـدید اثـر تنش هـای رطوبتـی به وقـوع پیوسـته اسـت 
)پورهاشـمی و همـکاران، 1396- الف(. طبیعی اسـت که در چنین 
بسـتری حمله آفـات و امـراض مختلف به مؤلفه هـای تحت تنش 

در بوم سـازگان به آسـانی رخ می دهـد.
در  زاگـرس،  زوال جنگل هـای  موضـوع  اهمیـت  بـه  نظـر 
طـرح جامعـی با عنـوان »بررسـی عوامل مؤثـر بـر زوال بلوط 
اسـتان  جنگل هـای  در  آن  بـا  مقابلـه  راهکارهـای  و  ایرانـی 
ایـام« شـامل 13 زیرپـروژه سـعی شـد بـه جوانـب مختلـف 
ایـن پدیـده در بخشـی از جنگل هـای مله سـیاه ایـام پرداختـه 
شـود )حسـین زاده، 1396(. ماهیـت کلـی زیرپروژه هـا در سـه 
بخـش ارزیابـی شـرایط موجـود، بررسـی عامل هـای مؤثر در 
بـروز ایـن پدیـده و راهکارهـای برون رفـت از ایـن شـرایط 
بحرانـی خاصـه می شـد. به طـور اجمالـی و با توجه بـه نتایج 
هم سـو و مشـترکی کـه از زیرپروژه هـا به دسـت آمـد، می توان 
گفـت کـه تنـش کمبـود رطوبـت )به ویـژه رطوبت خـاک( در 
سـال های اخیـر ازجملـه مهمتریـن عامل هـای بـروز پدیـده 
زوال جنگل هـای زاگـرس بـوده اسـت )اعظمی  و همـکاران، 
1396(. همچنیـن رئـوس سـایر نتایج مهم این طرح به شـرح 

اسـت: زیر 
-  وجـود رابطـه معنـی دار قوی بین سـایه دامنـه، ارتفاع 

بروز خشکیدگی در بستر زوال جنگل های زاگرس
جعفر حسین زاده1* و مهدی پورهاشمی 2  

از سـطح دریـا و تـوان اکولوژیـک در کل اسـتان بـا مقدار و شـدت 
خشـکیدگی در توده هـای جنگلی )حسـین زاده و همـکاران، 1393؛ 

نجفی فـر و همـکاران، 1395- ب(
-  وجـود رابطـه معنی دار بین درجه سـبکی بافـت خاک )کاهش 
درصـد سـیلت و افزایـش درصد شـن( با تشـدید درجه خشـکیدگی 

)سـلیمانی و همکاران، 1393(
-  وضعیـت نامناسـب بیـان رطوبـت و بحـران مقـدار آب قابل 
دسـترس خاک کـه گاهی حتـی دوره ای فراتر از خردادمـاه تا مهرماه 

را شـامل می شـود )اعظمی  و همـکاران، 1396(
-  وجـود رابطـه معنـی دار مسـتقیم بیـن شـدت خشـکیدگی بـا 
مقادیـر درصـد آهـک و بی کربنـات خـاک کـه تشـدیدکننده تنـش 
رطوبتی و جذب مواد غذایی هسـتند )سـلیمانی و همکاران، 1393(.

-  وجـود عناصر سـنگین )سـمی( ناشـی از ریزگردهـا در برگ 
و الیـه سـطحی خاک کـه عامل تشـدید تنـش کمبود رطوبـت برای 

ریشـه ها خواهند بـود )انصافی مقـدم و همـکاران، 1395(
-  وجـود رابطـه معنی دار بیـن کاربرد روش هـای ذخیره نزوالت 
کوچـک )حسـین زاده و همـکاران، 1395( و کاهـش حجـم تـاج از 
طریـق حـذف شـاخه های آلـوده بـا زنده مانـی و شـادابی پایه هـا 

)نجفی فـر و همـکاران، 1395- الـف(
بررسـی دقیقـی کـه در خصـوص بیـان رطوبـت خـاک در این 
طـرح انجـام شـد، حاکـی از آن بـود کـه بـروز تنش رطوبـت خاک 
کـه به طـور معمـول هـر سـاله در ماه هـای تیـر، مـرداد، شـهریور و 
گاهـی مهرمـاه رخ می دهد، امـری طبیعی بوده که نوعی سـازگاری و 
مقاومـت فرسایشـی از سـوی گونه هـای جنگلی بـا آن به وجود آمده 
اسـت؛ امـا در برخـی سـال ها به دلیـل اتمـام زودهنـگام یـا شـروع 
دیرهنـگام بارش هـا، دامنـه این دوره گسـترده تر شـده و حتـی فراتر 
از خـرداد و مهرمـاه را هـم شـامل شـده اسـت )اعظمی  و همـکاران، 

 .)1396
به نظــر می رســد کــه تنشــی  ایــن اســاس، چنیــن  بــر 
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غیرعــادی )تنــش کمبــود رطوبت( در شــرایطی 
ناتوانــی  و  دوران ضعــف  بــا  کــه  داده  رخ 
ــر رویشــگاه( مصــادف شــده و  ــک )فق اکولوژی
به عبارتــی خشــکیدگی در بســتر زوال به وجــود 
ــان داد  ــش نش ــن پژوه ــج ای ــت. نتای ــده اس آم
کــه حتــی در صــورت تأمیــن کل ظرفیــت آب 
ــره  ــت ذخی ــدار رطوب ــن مق ــترس، ای ــل دس قاب
ــوی  ــی جوابگ ــرایط فعل ــاک در ش ــده در خ ش
نیــاز رطوبتــی درختــان بلــوط نیســت و درختان 
ــاز هــم  بلــوط در ماه هــای مــرداد و شــهریور ب
ــه،  ــن زمین ــد. در ای ــد ش ــش خواهن ــار تن دچ
افزایــش تــوان تبخیــر و تعــرق ظرفیــت تحــت 
شــرایط افزایــش درجــه حــرارت هــوا یکــی از 
ــود. بنابرایــن، پیشــنهاد  علــل اصلــی خواهــد ب
ــدل  ــده از م ــت آم ــج به دس ــه نتای ــود ک می ش

بیــان آب در ایــن تحقیــق بــرای ســناریوهای تغییــر اقلیــم )کاهــش 
بــارش و افزایــش دمــا در درازمــدت( در قالــب یــک طــرح پژوهشــی 
ــرات  ــر تغیی ــی الزم در خصــوص اث ــا پیش بین ــه شــود ت ــه کار گرفت ب

ــد. ــام باش ــل انج ــکی قاب ــای خش ــر تنش ه ــی  ب اقلیم
به منظـور برون رفـت از شـرایط بحرانـی جنگل هـای زاگرس که 
تحت تأثیـر زوال قـرار گرفته انـد، عاوه بـر اقدامـات کوتاه مدت برای 

کاهـش بحران کنونی خشـکیدگی، الزم اسـت 
اقدامـات گسـترده و پایـداری بـرای مقابله با 
زوال تدریجـی اکوسیسـتم به ویژه در راسـتای 
کاهـش فشـارها و بهره برداری هـا از یک سـو 
و غنی سـازی و تقویـت خاک از سـوی دیگر، 
اتخاذ شـود )پورهاشـمی و همـکاران، 1396- 
ب(. بدیهی اسـت که در این راسـتا الزم اسـت 
بـا تغییر در قوانین و شـیوه مالکیت اراضی، از 
مشـارکت های مردمی و بخش هـای خصوصی 
و غیردولتـی هم به نحو مطلوبی اسـتفاده شـود. 
سـاماندهی مدیریـت و اعمـال محدودیت های 
زمانـی و مکانـی بـر هر گونـه بهره بـرداری از 
کم هزینه تریـن  و  مؤثرتریـن  عرصه هـا،  ایـن 
راه بـرای کاهـش فشـار بـر جنـگل و تقویت 
بـود. همچنیـن  اکولوژیـک آن خواهـد  بنیـه 
فعالیت هـای پراکنـده و انـدک در شـرایطی کـه تخریـب گسـترده در 

ایـن عرصه هـا وجـود دارد، چنـدان مؤثر نخواهـد بود.
استفاده از روش های ذخیره نزوالت می تواند به عنوان یک راهکار 
مناسب در راستای حفظ و احیای جنگل های تحت تأثیر زوال معرفی 
اندازه چاله های ذخیره، مکان  و  نوع  که  باید توجه داشت  اما  شود؛ 
دارد.  اساسی  اهمیت  موضوع  این  در  زمانی  و هدف گذاری  انتخابی 

خشکیدگی درختان بلوط ایرانی در جنگل مله سیاه ایام

از  برون رفــت  به منظــور 
جنگل هــای  بحرانــی  شــرایط 
زاگــرس کــه تحت تأثیــر زوال قــرار 
اقدامــات  عاوه بــر  گرفته انــد، 
ــران  ــش بح ــرای کاه ــدت ب کوتاه م
کنونــی خشــکیدگی، الزم اســت 
اقدامــات گســترده و پایــداری بــرای 
مقابلــه بــا زوال تدریجی اکوسیســتم 
کاهــش  راســتای  در  به ویــژه 
ــک  ــا از ی ــارها و بهره برداری ه فش
ســو و غنی ســازی و تقویــت خــاک 

ــود.  ــاذ ش ــر، اتخ ــوی دیگ از س
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خاک  بافت  با  نقاطی  در  متعدد  و  کوچک  چاله های  که  معنی  بدین 
سنگین تر که در سایه انداز تاج درختان و با هدف جمع آوری و ذخیره 
سطحی بارش های فروردین و اردیبهشت ماه معین شوند، بسیار مؤثرتر 
هستند. در این راستا باید از حفر چاله های بزرگ )تانکی( که فقط برای 
نفوذ آب در الیه های زیرین مناسب هستند، به ویژه در نقاط دارای خاک 
سبک و شنی و در معرض آفتاب پرهیز شود )حسین زاده و همکاران، 

.)1395
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