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Abstract
This study is to monitor the drying and decline of oak trees in four levels of drought in two forest areas (with 
deterioration and control) of the forest masses of Kermanshah province for three consecutive years. The 
results of this trend showed that the number of healthy trees decreased from 31 % at the beginning of the study 
to 10% at the end of the period in the Tootshami sample. This trend is reduced from 45% to 28% in the Barzeh 
sample (less dryness) and has been transferred to other drying classes. Also, the analysis of the results of 
dryness with seedling and coppice regeneration trees showed that in the Tootshami sample, 77 % and Barzeh, 
65% Copic trees had different levels of dryness. The highest dryness ratio in Tootshami, with 43% related to 
class (drying up to 50%) and in Baereh, with 52% related to class (Dieback) was observed.

Keywords: Dieback, Decline, Oak forests, Kermanshah province.

The trend of dieback and decline of oak forests
(Case study: Totshami and Barzeh forests of Kermanshah province)
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چکیده
در این پژوهش روند خشکیدگی و زوال درختان بلوط در 4 کالس خشکیدگی )سالم، دارای سرخشکیدگی، خشکیدگی 
تاج تا 50درصد و خشکیدگی تاج بیش از50 درصد( در دو منطقه جنگلی )دارای زوال و شاهد( از توده های جنگلی بلوط 
استان کرمانشاه طی سه سال متوالی بررسی شد. نتایج این روند نشان داد، در قطعه نمونه دارای زوال توت شامی، تعداد 
درختان سالم از 31 درصد در ابتدای بررسی به 10 درصد در انتهای دوره کاهش یافته است. این روند در قطعه نمونه 
برزه )شاهد( نیز به همین صورت از 45 درصد به 28 درصد کاهش پیدا کرده و به سایر طبقات خشکیدگی منتقل شده 
است. همچنین، تحلیل نتایج کالسه های خشکیدگی با سطوح شاخه زادی و دانه زادی نشان داد، در توت شامی 77 درصد 
و در برزه 65 درصد پایه های شاخه زاد بلوط دارای نسبت های مختلف خشکیدگی بودند. بیشترین نسبت خشکیدگی در 
توت شامی با 43 درصد مربوط به کالسه خشکیدگی تا 50 درصد و در برزه مربوط به کالسه دارای سرخشکیدگی با 

52 درصد مشاهده شد. 
 واژه های کلیدی: خشکیدگی، زوال، جنگل های بلوط، استان کرمانشاه.
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مهم ترین عوامل مؤثر بر خشکیدگی بلوط ایرانی در استان ایالم 
را از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی بررسی کردند، نتایج 
آنها نشان داد، بیشترین وزن، مربوط به معیار خشکسالی 
و تغییر اقلیم و کمترین وزن مربوط به معیار مشخصات 
کمی و کیفی درخت و خصوصیات جنگل شناسی بود. 
همچنین، جهانبازی و همکاران )1399( در مطالعه 
خود، عوامل مؤثر بر زوال جنگل هاي زاگرس و 
راهکارهاي مدیریت آن را بررسی کردند و مهم ترین 
این عوامل را کاهش میزان بارش، تغییر نوع بارش 
از برف به باران، کاهش نفوذپذیري خاك، کاهش 
حاصلخیزي خاك، اختالل در جذب مواد غذایی و 
جذب عناصر سنگین موجود در گردوغبار توسط 

درختان بیان کردند.
جهانبازی و همکاران )1395( پهنه بندی زوال 
گونه های درختی و درختچه ای را در جنگل های 
استان چهارمحال و  بختیاری بررسی کردند و 
درمجموع سطحی معادل 44700 هکتار را در 
پنج پهنه جغرافیایی مختلف درگیر پدیده زوال از 
هم تفکیک کردند. زرافشار و همکاران )1399( 
خشکیدگی توده های خالص بلوط ایرانی را در 
منطقه کوهمره سرخی استان فارس در 5 گروه 
خشکیدگی بررسی کردند که نتایج نشان داد، 
11درصد قطعه نمونه ها دارای خشکیدگی تاج 
بیشتر از 50درصد بودند. حسین زاده و پورهاشمی 
)1394( شاخص های تاج درختان بلوط ایرانی 
را در رابطه با پدیده خشکیدگی در جنگل های 
ایالم بررسی کردند و دریافتند، حدود  57 درصد 
بلوط در منطقه مورد بررسی  درختان دانه زاد 
با درجات کم تا شدید، به پدیده زوال دچار 
هستند. در پژوهش دیگری، جعفری و حسینی 
)1398( توده های خشکیده جنگل های بلوط 
ایرانی در استان ایالم را با استفاده از تصاویر 
ماهواره ای شناسایی و پهنه بندی کردند که نتایج 
به دست آمده از مقایسه تصاویر سال هاي 1380 
این مدت، 26073  و 1392 نشان داد، طی 
هکتار از سطح جنگل هاي این استان کاهش 
یافته است که حدود 12847 هکتار آن مربوط 
به سطح توده هاي دچار خشکیدگي بوده و حدود 
13226 هکتار آن مربوط به احداث شهرك ها، 

راه سازي و غیره است.
فراوان  اهمیت  به  با توجه  رابطه  این  در 
جنگل های زاگرس و کمبود اطالعات کافی از روند 
زوال مهم ترین عنصر درختی آن )بلوط ایرانی(، 
همچنین سهم مختلف عوامل متعدد تخریبی در 

کاهش سطح جنگل های زاگرس، دستیابی به 
اطالعات به روز از روند زوال و خشکیدگی 
درختان بلوط در استان کرمانشاه هم سو با افزایش 
موفقیت برنامه ریزی مدیران و دست اندرکاران این 
حوزه، هدف اصلی این پژوهش )به عنوان بخشی 
از پروژه ملی سنجش و پایش زوال درختان 

بلوط( قرار گرفت.

 اقدامات
مشخصات منطقه مورد مطالعه: مناطق مورد مطالعه، 
توده های جنگلی بلوط استان کرمانشاه در محدوده 
ایران شامل دو  جنگل های زاگرس در غرب 
قطعه نمونه یک هکتاری )ابعاد 100×100 متر( 
در مناطق جنگلی توت شامی و برزه انتخاب شد 
)شکل 1(. قطعه نمونه دارای زوال توت شامی در 
حوزه شهرستان داالهو و بخش مرکزی گهواره 
با ارتفاع 1587 متر از سطح دریا و شیب متوسط 
35 درصد در جهت شمالی و دارای تیپ جنگلی 
بلوط ایرانی، مازودار و قطعه نمونه شاهد برزه 
با  اسالم آبادغرب،  نیز در محدوده شهرستان 
ارتفاع متوسط 1670 متراز سطح دریا، دارای 
تیپ جنگلی غالب بلوط ایرانی، شیب متوسط 
10درصد )جهت شمالی( است. متوسط دمای 
سالیانه قطعه نمونه توت شامی 14 و برزه 14 تا 
15 درجه سانتی گراد و به همین ترتیب در محدوده 
بارشی 546-490 و 489-437 میلی متر بارش 
متوسط سالیانه قرار گرفته اند )بی نام، 1400(.  

 روش تحقیق 
پس از بررسي هاي میداني و جنگل گردشي هاي 
قطعه نمونه یک هکتاری  دو  انتخاب  و  اولیه 
)100×100 متر(، در هر قطعه  نمونه، تعداد 100 
اصله درخت و جست گروه )به صورت شناور(، 
انتخاب و شماره گذاری شد. در ادامه، موقعیت 
جغرافیایي و رویشگاهي درختان، مشخصات 
کمي و کیفي درختان شامل تعداد جست های 
باالی ارتفاع 1/3 متر، قطر در ارتفاع نیم متري 
تمام جست های باالی ارتفاع 1/3 متر، دو قطر 
عمود تاج )کوچک و بزرگ(، همچنین، ارتفاع کل 
جست گروه )ارتفاع بلندترین جست( اندازه گیری 
اندازه گیری  از  یادداشت برداری شد. پس  و 
درختان  کیفی  ویژگی های  کمی،  مشخصات 
شامل: نوع گونه، تراکم تاج، همچنین وضعیت 
خشکیدگي و زوال درختان در چهار سطح 

 مقدمه
جنگل های زاگرس 

رویشگاه  دومین  به عنوان 
طبیعی ایران و خاستگاه گونه 

 Quercus( ارزشمند بلوط ایرانی
brantii Lindl.( نقش بسیار مهمی 

را در تعادل اکولوژیکی و حفظ آب 
و خاك کشور، همچنین، وضعیت اقتصادی- 
دارند.  عهده  بر  منطقه  ساکنین  اجتماعی 
متأسفانه از دیرباز این زیست بوم منحصر به فرد، 
به صورت های مختلف مورد دست اندازی و 
تخریب قرار گرفته و برآیند آنها در سال های 
اخیر و هم زمان با تغییرات اقلیمی، منجر به ضعف 
فیزیولوژیکی گسترده تمامی عناصر درختی و 
درختچه ای حاضر در منطقه، به ویژه زوال و 
خشکیدگی چشمگیر درختان بلوط ایرانی، در 
جنگل های زاگرس جنوبی و مرکزی شده است. 
زوال بلوط پدیده ای چند بعدی و پیچیده محسوب 
می شود که عوامل مختلف زیستی و غیرزیستی 
زمینه ساز بروز و شیوع آن هستند )پورهاشمی 
و همکاران، 1395(. پدیده زوال درختان بلوط، 
ابتدا به صورت سرخشکیدگی تاج نمود پیدا می کند 
و با توجه به شرایط رویشگاهی منطقه، به سایر 
قسمت های تاج گسترش می یابد وضمن کاهش 
پوشش تاجی، در نهایت منجر به خشکیدگی کامل 
درخت می شود. وجود خشکیدگی در تاج، نشانه 
Stein- )مهمی برای اطالع از کیفیت تاج است 
man, 2000(. بروز خشکیدگی در بخش های 
باالیی یا جانبی تاج، اولین نشانه های ظاهری تنش 
 Schomaker et( در درخت محسوب می شود
al., 2007(. سابقه بروز پدیده زوال بلوط به حدود 
سه قرن پیش بازمی گردد و آخرین رخداد آن در 
برخی کشورهای اروپایی در دهه 1980 میالدی 
به وقوع پیوست. جنگل های بلوط زاگرس نیز از 
دهه 1380 با این پدیده مواجه شدند )پورهاشمی 
و همکاران، 1395(، در استان کرمانشاه، از اویل 
دهه 90 گزارش بروز این پدیده در جنگل های 
محدوده شهرستان گیالنغرب و هم مرز با استان 
ایالم از سوی کارشناسان اداره کل منابع طبیعی 
استان کرمانشاه ارائه شد. در خصوص پدیده زوال 
و خشکیدگی درختان بلوط در منطقه زاگرس، 
پژوهش های متعددی در ارتباط با وضعیت و 
عوامل تأثیرگذار در روند این پدیده انجام شده 
است. در همین رابطه، کرمیان و میرزائی )1399( 
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شکل 1- موقعیت جغرافیایی قطعات نمونه مورد بررسی دارای زوال توت شامی و شاهد برزه در استان کرمانشاه

1- درختان سالم و شاداب )فاقد هر گونه آثار 
خشکیدگي( 2- درختان داراي سرخشکیدگي 
تاج 3- درختان داراي خشکیدگي تاج کمتر از 
50 درصد و 4- درختان داراي خشکیدگي تاج 
بیشتر از 50 درصد، در انتهاي فصل رویشي، طی 
سه سال متوالی، مشخص و ثبت شد. با توجه به 
تغییر اندازه برگ درختان در مراحل زوال، هر 
سال از پنج درخت ثابت و شماره گذاری شده در 
هر طبقه زوال )سالم، داراي سرخشکیدگي تاج، 
داراي خشکیدگي تا 50 درصد تاج و خشکیدگي 

بیشتر از 50 درصد تاج( 20 برگ )هر جهت تاج 5 
 Leaf  برگ( انتخاب و سطح برگ آنها با دستگاه

Area Meter اندازه گیري شد.

 یافته ها
نتایج کمی و کیفی مناطق مورد بررسی

اولیه ویژگی های کمی و کیفی دو  تحلیل 
قطعه نمونه نشان داد، قطعه نمونه اصلی پایش زوال 
توت شامی با گونه های اصلی برودار و مازودار 
)Quercus infectoria( و گونه درختچه ای 

به  نسبت   )Cerasus sp.( آلبالوی وحشی 
قطعه نمونه برزه با دو گونه برودار و زالزالک 
)Crataegus pontica( از تنوع گونه ای بیشتری 
برخوردار است. همچنین، این نتایج نشان داد، در 
قطعه نمونه توت شامی 85 و برزه 93 درصد پایه ها 
شاخه زاد و مابقی حالت تک پایه، یا دانه زاد هستند. 
میانگین قطر )در ارتفاع 0/5 متری پایه ها( در 
قطعه نمونه توت شامی و برزه به ترتیب 10/45 
و 5/4 سانتی متر و میانگین سطح تاج به همین 
ترتیب 15/9 و 14 متر مربع به دست آمد. همچنین، 

جدول 1- نتایج ویژگی های کمی و کیفی قطعات نمونه مورد مطالعه توت شامی و برزه

مشخصه
قطعه نمونه

توت شامیبرزه

برودار- مازودار- آلبالوی وحشیبرودار- زالزالکگونه درختی و درختچه ای

9385تعداد شاخه زاد

715تعداد تک پایه )دانه زاد(

15/27/1میانگین تعداد جست

)cm( 5/410/45میانگین قطر در ارتفاع 0/5 متری

)m( 2/74/6میانگین ارتفاع غالب

1415/9میانگین سطح تاج )مترمربع(
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میانگین تعداد جست )در هر جست گروه( 
در قطعه نمونه توت شامی، 7/1 و در برزه 

15/2 جست برآورد شد )جدول 1(.

 نتایج کالسه های خشکیدگی و 
سطوح شاخه زادی و دانه زادی 

تجزیه و تحلیل نتایج کالسه های خشکیدگی 
با سطوح شاخه زادی و دانه زادی در قطعات 
توت شامی،      قطعه نمونه  در  داد،  نشان  نمونه 

شکل 2- تصاویر طبقه های مختلف خشکیدگی درختان شاخه زاد بلوط در قطعه نمونه توت شامی )الف، طبقه تا 50 درصد خشکیدگی- ب، طبقه بیشتر از 50 درصد 
خشکیدگی- ج، خشکیدگی کامل(

13 درصد پایه های دانه زاد، یا تک تنه )برودار 
پایه های شاخه زاد  مازودار( و 77 درصد  و 
دارای  آلبالوی وحشی(  و  مازودار  )برودار، 
سطوح مختلف خشکیدگی )به نسبت 28 درصد 
سرخشکیدگی، 43 درصد خشکیدگی تاج تا 
50 درصد و 6 درصد خشکیدگی تاج بیش 
از 50 درصد( هستند. در قطعه نمونه برزه نیز 
7درصد درختان دانه زاد، برودار و 65 درصد 
پایه های شاخه زاد )برودار و زالزالک( دارای 

  52 نسبت   )به  مختلف خشکیدگی  سطوح 
درصد سرخشکیدگی، 12درصد خشکیدگی 
تا 50 درصد و یک درصد خشکیدگی تاج 
در  همچنین،  بودند.  درصد(   50 از  بیش 
بلوط،  قطعه نمونه اصلی پایش زوال درختان 
بیشترین فراوانی با 46 )پایه و جست گروه(، 
مربوط به کالس خشکیدگی تا 50 درصد و 
قطعه نمونه برزه بیشترین فراوانی با 59 درصد 
)پایه و جست گروه( مربوط به درختان دارای 

جدول 2– نتایج فراوانی کالسه های خشکیدگی و سطوح شاخه زادی و دانه زادی قطعات نمونه توت شامی و برزه کرمانشاه

گونهمبدأ رویشی درختانقطعه نمونه

فراوانی کالسه های خشکیدگی

مجموع
خشکیدگی تاج تا سرخشکیدهسالم

50 درصد
خشکیدگی تاج 
بیش از 50 درصد

توت شامی

دانه زاد )تک پایه(
01315برودار

280010مازودار

شاخه زاد

11338658برودار

3135021مازودار

42006آلبالوی وحشی

1037467100مجموع

برزه

07007بروداردانه زاد )تک پایه(

شاخه زاد
285112192برودار

01001زالزالک

2859121100مجموع
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سرخشکیدگی بود )شکل 2 و جدول 2(. 
 نتایج تغییرات طبقات خشکیدگی

نتایج بررسی تغییرات کالسه های خشکیدگی 
شامل 4 طبقه )سالم، دارای سرخشکیدگی، کمتر 
از50 درصد خشکیدگی و بیشتر از 50درصد 
خشکیدگی( در قطعه نمونه پایش زوال توت شامی، 
نشان داد، طی 3 سال متوالی )1398 الی 1400(، 
تعداد درختان و جست گروه های طبقه سالم از 31 
به 10 جست گروه ) حدود 68 درصد( کاهش 
یافته و به سایر کالسه ها، منتقل شده است و در 
قطعه نمونه شاهد برزه، طی 3 سال یاد شده، از 
تعداد جست گروه ها و درختان سالم تعداد 17 
جست گروه )حدود 38 درصد( کاسته شده و 
به سایر کالسه ها، منتقل شده است )شکل های 

3 و 4(.

 نتایج تغییرات سطح برگ
نتایج تغییرات سطح برگ درختان در 4 طبقه 
سالمت در قطعه نمونه پایش زوال توت شامی نشان 
داد، طی 3 سال متوالی )1398 الی 1400(، در 
طبقه سالم، حدود 25درصد، در طبقه دارای 
سرخشکیدگی، حدود 14/4درصد و در طبقه 
خشکیدگی تاج تا 50 درصد، حدود 6/7 درصد 
از میانگین سطح برگ درختان کاسته شده است، 
اما در طبقه خشکیدگی تاج بیش از 50 درصد، 
حدود 13/7درصد به میانگین سطح برگ اضافه 
شده است. در کالس سالم قطعه نمونه برزه نیز 
برگ  میانگین سطح  از  حدود 33/6 درصد 

درختان کاسته شده است )شکل 5(.

 بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش روند خشکیدگی و زوال درختان 
بلوط در دو منطقه جنگلی از توده های جنگلی 
استان کرمانشاه، طی سه سال متوالی بررسی 
نتایج این روند نشان داد، در قطعه نمونه  شد. 
دارای زوال توت شامی تعداد درختان سالم از 
ابتدای بررسی، به 10درصد در  31درصد در 
انتهای دوره سه ساله کاهش یافته است. این روند 
در قطعه نمونه شاهد برزه نیز به همین صورت 
از 45درصد به 28درصد کاهش پیدا کرده  و 
به سایر طبقات خشکیدگی منتقل شده است، 
این موضوع بیانگر این است که پدیده زوال و 
خشکیدگی در بسیاری از توده های جنگلی به 
ظاهر سالم ما وجود دارد و )در مراحل اولیه و 

شکل 3- نمودار تغییرات طبقات سالمت درختان قطعه نمونه توت شامی )1400- 1398(

شکل 4- نمودار تغییرات طبقات سالمت درختان قطعه نمونه شاهد برزه )1400- 1398(

شکل 5- نمودار تغییرات میانگین سطح برگ )سانتی مترمربع( طبقات مختلف خشکیدگی قطعه نمونه 
توت شامی و طبقه سالم قطعه نمونه شاهد برزه )1400- 1398(
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به صورت سرخشکیدگی تاج( در حال 
رخ دادن است. در خصوص تغییرات سایر 
کالسه های خشکیدگی، نتایج نشان داد، 
مجموع تغییرات کالسه خشکیدگی بیش 
از 50 درصد از ابتدای بررسی تا پایان آن 
به ترتیب از 4 درصد تا 7 درصد مجموع درختان 
در قطعه نمونه توت شامی و به همین ترتیب تا یک  
درصد در قطعه نمونه سالم برزه متغیر بوده است.

در خصوص خشکیدگی کامل، نتایج سال پایانی 
پژوهش نشان داد، تنها یک درصد درختان در 
وضعیت خشکیدگی کامل بودند. در این خصوص 
می توان به نتایج پژوهش جهانبازی و همکاران 
)1395( در مناطق جنگلی استان چهارمحال 
و بختیاری اشاره کرد که بین 10 تا 30 درصد 
استان، درختان در وضعیت  این  پهنه های  از 
خشکیدگی کامل بودند و به نسبت این استان، 
قطعات نمونه مورد مطالعه در استان کرمانشاه 
درصد پایینی از خشکیدگی کامل را در برداشتند. 
در خصوص ارتباط نتایج تغییرات کالسه های 
خشکیدگی با سطوح دانه زادی و شاخه زادی 
در قطعات نمونه مورد مطالعه می توان به طورکلی 
بیان داشت، روند تغییرات سطوح خشکیدگی در 
پایه های شاخه زاد در هر دو منطقه مورد مطالعه 
)دارای زوال و شاهد(، بیشتر از پایه های تک تنه، 
یا دانه زاد بوده است. همچنین، این روند تغییرات 
از سایر گونه های  بیشتر  برودار  پایه های  در 
موجود در این مناطق بوده است. این نتایج با 
توجه به اینکه غالب درختان مناطق مورد مطالعه 
منشأ شاخه زادی دارند و از گونه برودار هستند، 
قابل توجیه است و می توان انتظار داشت که 
درصد بیشتری از این پایه ها سطوح مختلفی از 

خشکیدگی را در بر داشته باشند.
به عنوان نتیجه گیری کلی همچنان که در ابتدا بیان 
شد، متأسفانه روند کاهش تعداد درختان سالم و 
افزایش تعداد درختان و جست گروه های دارای 
سطوح مختلف خشکیدگی بسیار نگران کننده 
است و همچنان که نتایج قطعه نمونه شاهد در 
این پژوهش نشان داد، این پدیده تنها مربوط به 
توده های دارای زوال نیست، بلکه در توده های 
جنگلی سالم هم روند خشکیدگی )در طبقات 
50 درصد  از  کمتر  و  دارای سرخشکیدگی 
خشکیدگی تاج( وجود دارد و قابل مشاهده است.
در این رابطه، با توجه به نقش پررنگ عامل 
بارش و رطوبت خاك در روند زوال و به عنوان 

پیش درآمد ضعف فیزیولوژیکی درختان و تأثیر 
روند منفی بارش بر پوشش های گیاهی و جنگلی 
)عزیزی و همکاران، 1394(، همچنین، تأثیر 
مثبت ذخیره نزوالت جوی در بهبود وضعیت 
درختان بلوط دچار خشکیدگی )حسین زاده و 
همکاران، 1398(، چنانچه در خصوص کاهش 
آثار منفی کمبود بارش و رطوبت خاك، اقدامی 
انجام نشود، ادامه حیات درختان بلوط و سایر 
گونه های درختی و درختچه ای حاضر در منطقه 
زاگرس به شدت به مخاطره می افتد و در آینده 
نه چندان دور، تمامی عرصه های جنگلی زاگرس 
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