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بروز خشکیدگی در بستر زوال جنگلهای زاگرس
جعفر حسینزاده *1و مهدی پورهاشمی
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بررسـی شـرایط کلی و تـوان اکولوژیـک تودههای جنگلـی زاگرس
حاکـی از ضعـف شـرایط رویشـگاه و فقر مزمـن اکولوژیـک منطقه
اسـت کـه بهطـور تدریجـی در خلال چنـد قـرن اخیـر بهوجـود
آمـده و رونـد آن افزایـش یافتـه اسـت .علـل این ضعـف تدریجی
را کـه امـروزه منجـر بـه بـروز بحـران زوال جنگلهـای زاگـرس
شـده و عالوهبـر بلـوط سـایر گونههـا را نیـز تحتتأثیر قـرار داده
اسـت ،میتـوان بـه فشـار بیـش از پیـش انسـان و دام بهویـژه در
چنـد دهـه اخیـر مرتبـط دانسـت .بهدنبـال آن فرسـایش بیرویه،
کوبیدگـی و فقـر روزافـزون خاک ،از دسـت رفتن سـریع رطوبت
خـاک و تشـدید اثـر تنشهـای رطوبتـی بهوقـوع پیوسـته اسـت
(پورهاشـمیو همـکاران -1396 ،الف) .طبیعی اسـت که در چنین
بسـتری حمله آفـات و امـراض مختلف به مؤلفههـای تحت تنش
در بومسـازگان بهآسـانی رخ میدهـد.
نظـر بـه اهمیـت موضـوع زوال جنگلهـای زاگـرس ،در
طـرح جامعـی با عنـوان «بررسـی عوامل مؤثـر بـر زوال بلوط
ایرانـی و راهکارهـای مقابلـه بـا آن در جنگلهـای اسـتان
ایلام» شـامل  13زیرپـروژه سـعی شـد بـه جوانـب مختلـف
ایـن پدیـده در بخشـی از جنگلهـای ملهسـیاه ایلام پرداختـه
شـود (حسـینزاده .)1396 ،ماهیـت کلـی زیرپروژههـا در سـه
بخـش ارزیابـی شـرایط موجـود ،بررسـی عاملهـای مؤثر در
بـروز ایـن پدیـده و راهکارهـای برونرفـت از ایـن شـرایط
بحرانـی خالصـه میشـد .بهطـور اجمالـی و با توجه بـه نتایج
همسـو و مشـترکی کـه از زیرپروژههـا بهدسـت آمـد ،میتوان
گفـت کـه تنـش کمبـود رطوبـت (بهویـژه رطوبت خـاک) در
سـالهای اخیـر ازجملـه مهمتریـن عاملهـای بـروز پدیـده
زوال جنگلهـای زاگـرس بـوده اسـت (اعظمیو همـکاران،
 .)1396همچنیـن رئـوس سـایر نتایج مهم این طرح بهشـرح
زیر اسـت:
 -وجـود رابطـه معنـیدار قوی بین سـایه دامنـه ،ارتفاع

از سـطح دریـا و تـوان اکولوژیـک در کل اسـتان بـا مقدار و شـدت
خشـکیدگی در تودههـای جنگلی (حسـینزاده و همـکاران1393 ،؛
نجفیفـر و همـکاران -1395 ،ب)
 وجـود رابطـه معنیدار بین درجه سـبکی بافـت خاک (کاهشدرصـد سـیلت و افزایـش درصد شـن) با تشـدید درجه خشـکیدگی
(سـلیمانی و همکاران)1393 ،
 وضعیـت نامناسـب بیلان رطوبـت و بحـران مقـدار آب قابلدسـترس خاک کـه گاهی حتـی دورهای فراتر از خردادمـاه تا مهرماه
را شـامل میشـود (اعظمیو همـکاران)1396 ،
 وجـود رابطـه معنـیدار مسـتقیم بیـن شـدت خشـکیدگی بـامقادیـر درصـد آهـک و بیکربنـات خـاک کـه تشـدیدکننده تنـش
رطوبتی و جذب مواد غذایی هسـتند (سـلیمانی و همکاران.)1393 ،
 وجـود عناصر سـنگین (سـمی) ناشـی از ریزگردهـا در برگو الیـه سـطحی خاک کـه عامل تشـدید تنـش کمبود رطوبـت برای
ریشـهها خواهند بـود (انصافیمقـدم و همـکاران)1395 ،
 وجـود رابطـه معنیدار بیـن کاربرد روشهـای ذخیره نزوالتکوچـک (حسـینزاده و همـکاران )1395 ،و کاهـش حجـم تـاج از
طریـق حـذف شـاخههای آلـوده بـا زندهمانـی و شـادابی پایههـا
(نجفیفـر و همـکاران -1395 ،الـف)
بررسـی دقیقـی کـه در خصـوص بیلان رطوبـت خـاک در این
طـرح انجـام شـد ،حاکـی از آن بـود کـه بـروز تنش رطوبـت خاک
کـه بهطـور معمـول هـر سـاله در ماههـای تیـر ،مـرداد ،شـهریور و
گاهـی مهرمـاه رخ میدهد ،امـری طبیعی بوده که نوعی سـازگاری و
مقاومـت فرسایشـی از سـوی گونههـای جنگلی بـا آن بهوجود آمده
اسـت؛ امـا در برخـی سـالها بهدلیـل اتمـام زودهنـگام یـا شـروع
دیرهنـگام بارشهـا ،دامنـه این دوره گسـتردهتر شـده و حتـی فراتر
از خـرداد و مهرمـاه را هـم شـامل شـده اسـت (اعظمیو همـکاران،
.)1396
بــر ایــن اســاس ،چنیــن بهنظــر میرســد کــه تنشــی

 -*1نویسنده مسئول ،دانشیار پژوهش ،بخش تحقیقات منابع طبیعی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایالم ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزي ،ایالم ،ایران
پست الکترونیکj.hoseinzadeh@gmail.com :
 -2دانشیار پژوهش ،بخش تحقیقات جنگل ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزي ،تهران ،ایران
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کاهـش بحران کنونی خشـکیدگی ،الزم اسـت
غیرعــادی (تنــش کمبــود رطوبت) در شــرایطی بهمنظــور برونرفــت از
رخ داده کــه بــا دوران ضعــف و ناتوانــی شــرایط بحرانــی جنگلهــای اقدامـات گسـترده و پایـداری بـرای مقابله با
زوال تدریجـی اکوسیسـتم بهویژه در راسـتای
اکولوژیــک (فقــر رویشــگاه) مصــادف شــده و
زاگــرس کــه تحتتأثیــر زوال قــرار
کاهـش فشـارها و بهرهبرداریهـا از یک سـو
بهعبارتــی خشــکیدگی در بســتر زوال بهوجــود
آمــده اســت .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد گرفتهانــد ،عالوهبــر اقدامــات و غنیسـازی و تقویـت خاک از سـوی دیگر،
کــه حتــی در صــورت تأمیــن کل ظرفیــت آب کوتاهمــدت بــرای کاهــش بحــران اتخاذ شـود (پورهاشـمیو همـکاران-1396 ،
قابــل دســترس ،ایــن مقــدار رطوبــت ذخیــره کنونــی خشــکیدگی ،الزم اســت ب) .بدیهی اسـت که در این راسـتا الزم اسـت
شــده در خــاک در شــرایط فعلــی جوابگــوی اقدامــات گســترده و پایــداری بــرای بـا تغییر در قوانین و شـیوه مالکیت اراضی ،از
نیــاز رطوبتــی درختــان بلــوط نیســت و درختان مقابلــه بــا زوال تدریجی اکوسیســتم مشـارکتهای مردمیو بخشهـای خصوصی
بلــوط در ماههــای مــرداد و شــهریور بــاز هــم بهویــژه در راســتای کاهــش و غیردولتـی هم بهنحو مطلوبی اسـتفاده شـود.
سـاماندهی مدیریـت و اعمـال محدودیتهای
دچــار تنــش خواهنــد شــد .در ایــن زمینــه ،فشــارها و بهرهبرداریهــا از یــک
زمانـی و مکانـی بـر هر گونـه بهرهبـرداری از
افزایــش تــوان تبخیــر و تعــرق ظرفیــت تحــت
شــرایط افزایــش درجــه حــرارت هــوا یکــی از ســو و غنیســازی و تقویــت خــاک
ایـن عرصههـا ،مؤثرتریـن و کمهزینهتریـن
علــل اصلــی خواهــد بــود .بنابرایــن ،پیشــنهاد از ســوی دیگــر ،اتخــاذ شــود.
راه بـرای کاهـش فشـار بـر جنـگل و تقویت
بنیـه اکولوژیـک آن خواهـد بـود .همچنیـن
میشــود کــه نتایــج بهدســت آمــده از مــدل
بیــان آب در ایــن تحقیــق بــرای ســناریوهای تغییــر اقلیــم (کاهــش فعالیتهـای پراکنـده و انـدک در شـرایطی کـه تخریـب گسـترده در
بــارش و افزایــش دمــا در درازمــدت) در قالــب یــک طــرح پژوهشــی ایـن عرصههـا وجـود دارد ،چنـدان مؤثر نخواهـد بود.
استفاده از روشهای ذخیره نزوالت میتواند بهعنوان یک راهکار
بــهکار گرفتــه شــود تــا پیشبینــی الزم در خصــوص اثــر تغییــرات
مناسب در راستای حفظ و احیای جنگلهای تحتتأثیر زوال معرفی
اقلیمــیبــر تنشهــای خشــکی قابــل انجــام باشــد.
بهمنظـور برونرفـت از شـرایط بحرانـی جنگلهـای زاگرس که شود؛ اما باید توجه داشت که نوع و اندازه چالههای ذخیره ،مکان
تحتتأثیـر زوال قـرار گرفتهانـد ،عالوهبـر اقدامـات کوتاهمدت برای انتخابی و هدفگذاری زمانی در این موضوع اهمیت اساسی دارد.
طبیعت ایران /جلد  ،2شماره  ،4مهر -آبان 1396
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سنسورهای اندازهگیری رطوبت خاک در جنگل ملهسیاه ایالم

بدین معنی که چالههای کوچک و متعدد در نقاطی با بافت خاک
سنگینتر که در سایهانداز تاج درختان و با هدف جمعآوری و ذخیره
سطحی بارشهای فروردین و اردیبهشت ماه معین شوند ،بسیار مؤثرتر
هستند .در این راستا باید از حفر چالههای بزرگ (تانکی) که فقط برای
نفوذ آب در الیههای زیرین مناسب هستند ،بهویژه در نقاط دارای خاک
سبک و شنی و در معرض آفتاب پرهیز شود (حسینزاده و همکاران،
.)1395

منابع

اعظمـی ،ا ،.سـلیمانی ،ر ،.دارایـی ،ر .و ملکی ،ن .1396 ،.تهیـه بیالن آبی خاک در
تودههـای بلـوط دچـار خشـکیدگی در اسـتان ایلام .گـزارش نهایـی طـرح
پژوهشی ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 45 ،صفحه.
انصافیمقـدم ،ط ،.پورهاشـمی ،م ،.متینـیزاده ،م ،.بانـج شـفیعی ،ش .و شـریعت،
آ .1395 ،.بررسـی تأثیـر احتمالی طوفانهای گردوغبـار بر بلوطهای زاگرس
(گونـه بـرودار) بـا اسـتفاده از زیسـتردیابی در جنگلهـای ایلام .گـزارش
نهایی طرح پژوهشـی ،مؤسسـه تحقیقـات جنگلها و مراتع کشـور 99 ،صفحه.
پورهاشـمی ،م ،.جهانبـازی گوجانـی ،ح ،.حسـینزاده ،ج ،.بردبـار ،س.ک،.
ایرانمنـش ،ی .و خداکرمـی ،ی -1396 ،.الـف .پیشـینه زوال جنگلهـای
بلوط زاگرس .طبیعت ایران.30-37 :)1(2 ،
پورهاشـمی ،م ،.معصومـی ،ع.ا ،.مـروی مهاجـر ،م.ر ،.ثاقبطالبـی ،خ ،.قصریانـی،
ف ،.عزیزخانـی ،ا ،.پرهیـزکار ،پ ،.حسـینزاده ،ج ،.بردبار ،س.ک ،.جهانبازی
گوجانـی ،ح ،.توکلـی ،م ،.خداکرمـی ،ی ،.ابراهیمیرسـتاقی ،م ،.پورمقدم ،ک.
و خانجانـزاده ،م -1396 ،.ب .کنتـرل بحـران زوال جنگلهـای زاگـرس در
گرو اجرای «برنامه اقدام» .طبیعت ایران.14-19 :)2(2 ،
حسـینزاده ،ج .1396 ،.بررسـی عوامل مؤثـر بر زوال بلوط ایرانـی و راهکارهای
مقابلـه بـا آن در جنگلهـای اسـتان ایلام .گـزارش نهایـی طرح پژوهشـی،

مؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و مراتـع کشـور 304 ،صفحـه.
حسـینزاده ،ج ،.پورهاشـمی ،م ،.ثاقبطالبـی ،خ ،.طهماسـبی ،م،.
ی و کیفـی
نجفیفـر ،ع .و محمدپـور ،م .1393 ،.ارزیابـی کمـ 
سـاختار تودههـای دچار خشـکیدگی بلـوط در جنگلهای
اسـتان ایالم .گزارش نهایی طرح پژوهشـی ،مؤسسه تحقیقات
جنگلها و مراتع کشور 48 ،صفحه.
حسـینزاده ،ج ،.پورهاشـمی ،م ،.خوشـنویس ،م ،.اعظمـی ،ا،.
محمدپور ،م .و رشـیدی ،س .1395 ،.بررسی و کاربرد ذخیره
نـزوالت در مقابلـه بـا خشـکیدگی درختان بلوط در اسـتان
ایلام .گـزارش نهایـی طـرح پژوهشـی ،مؤسسـه تحقیقات
جنگلها و مراتع کشور 20 ،صفحه.
ســلیمانی ،ر ،.حســینزاده ،ج ،.پورهاشــمی ،م ،.رحمانــی ،ا،.
محمدپـور ،م ،.جوزیـان ،ع ،.سیاوشـی ،ک .و شـفیعی ،ز،.
 .1393بررسـی وضعیت خاک جنگل در تودههای خشکیده
بلـوط مناطـق تحـت تأثيـر خشکسـالی در اسـتان ایلام.
گـزارش نهایی طرح پژوهشـی ،مؤسسـه تحقیقات جنگلها و
مراتع کشور 70 ،صفحه.
نجفیفر ،ع ،.پورهاشـمی ،م ،.محمدپور ،م .و حسـینی ،ا-1395 ،.
الـف .تعییـن بهتریـن شـیوه عملیـات اصالحی و پرورشـی
بهمنظـور ترمیـم سـاختار تودههـای بلـوط در معـرض
خشـکیدگی .گـزارش نهایـی طـرح پژوهشـی ،مؤسسـه
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 41 ،صفحه.
نجفیفـر ،ع ،.جعفـر حسـینزاده ،پورهاشـمی ،م .و حسـینی ،ا،.
 -1395ب .بررسـی اثـر توپوگرافـی و تـوان اکولوژیکـی
رویشـگاه در خشـکیدگی جنگلهای اسـتان ایالم .گزارش
نهایی طرح پژوهشـی ،مؤسسـه تحقیقات جنگلهـا و مراتع
کشور 73 ،صفحه.
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