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مقدمه 
زوال بلوط، برای اولین بار در سال 1739 در آلمان و پس 
از آن در سال 1877 در کشور مجارستان گزارش شد. در 
ادامه، گزارشی از این پدیده به  طور مکرر اعالم نشد تا اینکه 
در اواخر قرن بیستم، دوباره گزارش  هایی درخصوص وقوع این پدیده 
اعالم شد. به  نظر می  رسد، »زوال بلوط/Oak decline« یک پدیده 
جهانی است، به  طوری که عالوه بر مناطق مختلف اروپا، از آمریکا و 
ژاپن نیز گزارش شده است. پدیده زوال بلوط به  طور گسترده به  عنوان 
یک پدیده پیچیده ناشی از عوامل مختلف شناخته شده است که به  طور 
آهسته در سال  های متمادی اتفاق می  افتد و ممکن است منجر به مرگ 

.)Gentilesca et al., 2017( درخت نیز بشود
در ایران و در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90، از استان  های مختلف 
زاگرس نظیر ایالم، فارس، چهارمحال و بختیاری، لرستان، کهگیلویه 
و بویراحمد، کرمانشاه و حتی خوزستان گزارش  هایی مبنی بر زوال 
گونه  های جنگلی ازجمله بلوط ارائه شد. بر همین اساس، بیشتر 
بر علل  پژوهشی،  و  مراکز علمی  توسط  انجام شده  پژوهش های 

شد.  متمرکز  بلوط  زوال 
اعالم شده  مهم  دالیل  از 
از  بیش  فشار  به  می  توان 
حد بر عرصه  های جنگلی، 
)جهانـبازی  ریزگـردها 
همـکاران،  و  گوجـانی 
و  اقلیم  تغییر   ،)1397
و  )عطارد  خشک سالی 
همکاران.، 1394(، آفات 
و  )کرمیان  بیماری  ها  و 
میرزایی، 1399(، کاهش 
و  در خاک  مغذی  مواد 

کمبود جذب مواد غذایی در درختان )جهانبازی گوجانی و همکاران، 
همکاران.،  و  )گودرزی  زمین  موقعیت  و  جغرافیایی  جهت   ،)1399
همکاران.،  و  )مهدوی  زمین  زیاد  و شیب  کم خاک  عمق  و   )1395
1394( اشاره کرد. در این ارتباط، گزارش شد، زوال در اثر در معرض 
قرار گرفتن درختان تحت شرایط خاص طوالنی نظیر رقابت زیاد، 
قرارگیری روی خاک  های کم عمق و صخره  ای و باالی یال، استقرار 
در مناطق با شیب زیاد، عوامل تشدیدکننده اقلیمی در طوالنی مدت 
 Manion,( و عوامل ثانویه نظیر حشرات و بیماری  ها، اتفاق می   افتد
1991(. با این حال، یافته  های اخیر نشان می  دهد، تنش خشک سالی 
طوالنی مدت و حاد بیشتر به  عنوان عامل اصلی زوال بلوط اعالم شده 
است، این وضعیت معموالً به شرایط و سنگ مادری خاک که ریشه 
 Costa et( در آن مهار شده است، دسترسی به منابع آب زیرزمینی
al., 2010(، افق سطحی خاک با حاصلخیزی کم که منجر به کاهش 
تغذیه درختان می  شود )Demchik & Sharpe, 2000( یا ظرفیت 
پایین آب محبوس شده در خاک )Allen et al., 2010( بستگی 
نارسایی  به  طور کلی،  دارد. 
هیدرولیک ناشی از خشکی، 
به  عنوان عامل اصلی زوال 
جنگلی  مختلف  گونه  های 
سراسر  در  بلوط  ازجمله 
است شـده  معـرفی  دنیا 
.)Choat et al., 2012(
موجـب  خشـک سالی، 
آب  انتقـال  کاهـش 
و  بـرگ  به  ریـشه  از 
سیستم  در  تغییر  سبب 
درخـتان  هیدرولیـک 

روند زوال بلوط در رویشگاه  های جنگلی زاگرس
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شکل 1- تصویری از خزان اکثر درختان بلوط در تابستان در منطقه بارز چهارمحال و بختیاری
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از حد انسان به واسطه زراعت و دامداری و برداشت درختان و کوبیدگی 
خاک، نفوذ ریزگردها و وجود عناصر سنگین در آن و ایجاد تنش عناصر 
سمی، کمبود بارش  ها و تغییر نوع بارش و افزایش دما و درمجموع، تغییر 
رویشگاه  های  و  کم عمق  در خاک های  بلوط  درختان  قرارگیری  اقلیم، 
شدند. معرفی  )زوال(  پدیده  این  اصلی  علل  از   ،)1 )شکل  پرشیب 

بر  پدیده  این  تأثیر  مغفول مانده،  مسئله  مهم ترین  شاید  رابطه،  این  در 
وضعیت کمی و کیفی توده  های جنگلی و آگاهی از روند زوال و شدت 
آن در رویشگاه  های مختلف بلوط در زاگرس بود. برای پاسخگویی به این 
پرسش ها، بهترین اقدام، ایجاد قطعات ثابت در کانون  های دارای خشکیدگی 
در مناطق مختلف زاگرس و پایش روند این پدیده طی سال  های متمادی، 
برای دستیابی به اطالعات کمی و کیفی از روند زوال و تأثیرات آن بر 
مشورتی  گروه  تصمیمات  با  رابطه  در  از این رو،  بود.  توده  های جنگلی 
تدوین راهبردها برای مدیریت محیط  های طبیعی ایران و در چهارچوب 
سیاست کالن پایش اکوسیستم  های جنگلی ایران، قطعات نمونه با مساحت 
شناور )حضور 100 اصله درخت در هر قطعه نمونه( در گستره اکولوژیکی 
رویشگاه  های جنگلی زاگرس، به کار برده شد و طی چندین سال، هر 
ساله در زمان مشخص، صفات کمی و کیفی مرتبط با هر یک از پایه  های 
درختی بلوط در آنها اندازه  گیری شد. انجام این کار، ضمن دستیابی به 
اطالعات ارزشمند در خصوص روند تأثیر پدیده زوال بر درختان بلوط، 
امکان مدیریت مناسب آن را در مقاطع حساس با ارائه روش  های کاربردی 
فراهم خواهد کرد. برای پایش زوال در منطقه رویشی زاگرس، در هر 
استان، چهار قطعه نمونه پایش زوال )به استثنای آذربایجان غربی، دو قطعه( 
در نظر گرفته شد. در هر استان، در کانون  های دارای زوال، دو قطعه نمونه 
)یکی در جهت شمالی و دیگری در جهت جنوبی( و در مناطق بدون 
جهت  در  دیگری  و  شمالی  جهت  در  )یکی  قطعه نمونه  دو  نیز  زوال 
جنوبی( به  عنوان شاهد در نظر گرفته شد. در این قطعات ضمن برداشت 
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شکل 2- خشکیدگی بیش از 50درصد تاج درخت بلوط در اثر پدیده زوال

شدن  خشک  تاج،  سرشاخه  و  شاخه  ها  خشکیدن  درنتیجه  و 
.)Adams et al., 2013( می  شود  درختان  شاخه  و  برگ  ها 
یکی از عوامل مهم در زوال بلوط در لهستان، افزایش جمعیت زیاد 
ثانویه ازجمله Agrilus bigottatus اعالم شده است،  حشرات 
به طوری که این حشره، اثر معنی  داری بر زوال بلوط داشته و خیلی 
سریع، باعث مرگ درختان بلوط شده است، به  ویژه در زمانی که 
تنش آبی در رویشگاه  های بلوط وجود داشته و تأثیر آن بر درختان با سن 
بیشتر از 30 سال، بیشتر اعالم شده است که در این شرایط، بهترین راهکار، 
قطع و خارج کردن درختان در اواخر زمستان یا اوایل بهار، اعالم شده است 

.)Hilszczanski & Sierpinski, 2006(
تصمیم  اتخاذ  به  شایانی  کمک  زوال،  پدیده  علل  یابی  بر  تمرکز 
میان،  این  در  ولی  دارد،  زوال  معرض  در  جنگل  های  مدیریت  برای 
جنگل  های  آینده  بر  آن  تأثیر  و  زوال  سرعت  و  روند  از  آگاهی 
هدفمند  و  اثرگذاری  باعث  خشکیدگی،  و  زوال  پدیده  با  درگیر 
شد. خواهد  پدیده  این  با  درگیر  کانون  های  مدیریت  برنامه  های  شدن 

چرا پایش زوال؟
عوامل  که  می شود  محسوب  پیچیده  و  چندبعدی  پدیده ای  بلوط  زوال 
مختلف زیستی و غیرزیستی زمینه ساز بروز و شیوع آن هستند. سابقه 
بروز این پدیده به حدود سه قرن پیش باز می گردد و آخرین رخداد آن 
در برخی از کشورهای اروپایی در دهه 1980 میالدی به وقوع پیوست 
)پورهاشمی و همکاران، 1396(. همان طور که اشاره شد، طی بیش از 
یک دهه از مشاهده و گزارش اولین آثار زوال بلوط در زاگرس، عمده 
پژوهش های انجام شده توسط مراکز دانشگاهی و پژوهشی، بر علل وقوع 
این پدیده متمرکز شد. در ابتدا، بیماری زغالی بلوط، اولین متهم اصلی زوال 
معرفی شد )میرابوالفتحی، 1392(. سپس، دالیل دیگری ازجمله فشار بیش 
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با خشکیدگی سرشاخه درختان در  اولین آثار تنش  این درختان،  در 
پایه  های  تعداد  افزایش  یا  کاهش  می  شود.  نمایان  تاج،  نقطه  باالترین 
درختی در این طبقه، در کل نشانه خوبی نیست. افزایش تعداد پایه  های 
درختی، به منزله کاهش درختان سالم و کاهش درختان سرخشکیده، 
است. درخت  تاج  از  بخشی  خشکیدگی  و  زوال  پیشرفت  نشانه 

درختان  افزایش  بیشترین  داد،  نشان  موجود  اطالعات  تحلیل 
از  بیش  با  کردستان  استان  در  مستقر  قطعات  به  متعلق  سرخشکیده، 
لرستان  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  های  آن  از  پس  و  پایه   10
سایر  در  ولی  داشتند،  را  طبقه  این  در  افزایش  درخت  تا 10   5 بین 
افزایش درختان سرخشکیده، پنج اصله و کمتر بوده  بیشینه  استان  ها، 
.)4 )شکل  بودند  داده  اختصاص  به   خود  را  مقدار  کمترین  و  است 

تغییرات در طبقه درختان با خشکیدگی کمتر از 50 درصد تاج
تغییرات درختان در این طبقه نیز نشانه تداوم و پیشرفت زوال بود. افزایش 
درختان در این طبقه، حکایت از کاهش سالمت درختان در دو طبقه سالم 
و سرخشکیده دارد و کاهش تعداد نیز نگرانی جدی را به  همراه خواهد 
داشت. بدین ترتیب، تعدادی از درختان، با افزایش درگیری با پدیده زوال، 
بخش دیگری از تاج خود را از دست داده  اند و بیش از 50درصد تاج آنها 
درگیر زوال و مستعد زوال کامل و مرگ تدریجی می  شوند. تغییرات تعداد 
درختان در این طبقه نیز نشان داد، در کل، تعداد درختان افزایشی بوده و در 
استان ایالم بین 5 تا 10 درخت به این طبقه اضافه شده است و شدت آن 
نیز، زیاد برآورد شد. در قطعات مستقر در استان های چهارمحال و بختیاری 
و کرمانشاه، با افزایش بیش از 15 اصله درخت در این طبقه، شدت آن در 
حد خیلی شدید بود، ولی در سایر استان  ها بین صفر تا پنج درصد افزایش 
درخت در این طبقه وجود داشت که شدت آن کم تعیین شد )شکل 5(.

موقعیت درختان، اطالعات کمی آنها شامل قطر، ارتفاع و قطر بزرگ تاج 
و قطر عمود بر آن اندازه گیری شد. وضعیت درختان از نظر سالمت نیز 
ارزیابی و در پنج طبقه به شرح زیر، تقسیم  بندی شدند. هر ساله، وضعیت 
کیفی درختان با مراجعه به قطعات نمونه، برداشت و روند تأثیر زوال بر 
این پدیده در طول زمان، مشخص شد. آنها و سرعت احتمالی وقوع 
از نظر سالمت، درختان در پنج گروه به شرح زیر طبقه  بندی شدند و هر 
ساله وضعیت آنها ثبت شد. همچنین، وضعیت فعالیت آفات چوب خوار، 
برگ خوار و حتی موریانه و احتماالً سرایت بیماری زغالی نیز هم زمان 

برای همه درختان قطعه نمونه ثبت شد.
طبقه اول: درختان سالم، شامل درختانی که هیچ گونه آثار خشکیدگی 

روی تنه، تاج و حتی سرشاخه  های آن وجود ندارد.
طبقه دوم: درختان دارای سرخشکیدگی، شامل درختانی است که آثار 

خشکیدگی روی سرشاخه  های تاج وجود دارد.
طبقه سوم: درختان با خشکیدگی تاج تا 50درصد، در این گروه، در اثر 
پیشرفت خشکیدگی، تا 50درصد تاج درخت دچار خشکیدگی کامل 

شده است.
طبقه چهارم: درختان با خشکیدگی تاج بیش از 50درصد. تاج این گروه از 
درختان همگی، بیش از 80درصد دچار خشکیدگی شده  اند و آثار فعالیت 
آفات و امراض روی تنه و تاج این درختان کاماًل مشهود است )شکل 2(.

طبقه پنجم: درختان خشکیده. این گروه از درختان در اثر کامل شدن دوره 
و فرایند زوال، کاماًل خشکیده و دچار مرگ و زوال شده  اند.

تغییرات کیفی درختان در کل قطعات زاگرس طی سه سال 
برداشت

تحلیل و مقایسه وضعیت درختان سالم در قطعات زوال در کانون  های 
زاگرس،  جنوب  به  شمال  اکولوژیکی  گرادیان  امتداد  در  زوال  دارای 
حکایت از کاهش تعداد درختان سالم در تمام قطعات دارد. کمترین کاهش 
درختان سالم متعلق به سایت  های مستقر در کهگیلویه و بویراحمد بود و 
درمقابل، بیشترین کاهش در قطعات نمونه استان های کردستان و کرمانشاه 
با بیش از 15درصد اتفاق افتاد. در سایر استان  ها نیز کاهش درختان سالم 

در حد میانه و بین 10 تا 15 درصد برآورد شد )شکل 3(.

تغییرات در طبقه درختان سرخشکیده
اولین گروه درختان درگیر با پدیده زوال، درختان سرخشکیده هستند. 

شکل 3- وضعیت تغییرات درختان سالم در قطعات نمونه کل زاگرس

شکل 4- وضعیت تغییرات درختان سرخشکیده در قطعات نمونه کل زاگرس

شکل 5- وضعیت تغییرات درختان با خشکیدگی کمتر از 50درصد تاج در 
قطعات نمونه کل زاگرس
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تغییرات درختان در طبقه خشکیدگی تاج با بیش از 50 
درصد

افزایش درختان در این طبقه نیز حکایت از کاهش سالمت درختان 
با خشکیدگی کمتر دارد و کاهش درختان در این طبقه منجر به 
خشکیدگی کامل یا زوال و حتی قطع درختان می شود که در هر دو 
حالت، نشان از فعال بودن پدیده زوال دارد. مقایسه تعداد درختان 
در ابتدا تا سه سال پس از برداشت اولیه، نشان داد، تغییرات درختان در 
این طبقه، بین صفر تا 2 درخت بود که در همه استان  ها، تعداد درختان در 

کل، در حد کمی افزایش داشت )شکل 6(.

تغییرات درختان در طبقه خشکیدگی کامل و قطع و خروج 
درختان

کامل  به  طور  و  ندارند  این حالت، هیچ گونه عالئم حیاتی  درختان در 
خشک شده اند و مستعد قطع و خروج از جنگل توسط جنگل  نشینان 
هستند. در این طبقه، فقط افزایش درختان اتفاق خواهد افتاد و بیشتر 
شدن تعداد این درختان در این طبقه، به معنای کاهش تراکم و کیفیت 
انجام شده نشان داد، در قطعات زوال مستقر در  جنگل است. بررسی 
زاگرس، در تمام استان ها به غیر از چهارمحال و بختیاری، کمتر از پنج 
اصله و بین یک تا دو درخت در طی سه سال به این مرحله رسیده و 
با قطع از جنگل خارج شده است، ولی در استان چهارمحال و بختیاری 
وضعیت، نگران کننده است، زیرا در قطعات مستقر در جهت  های جنوبی، 
15 و در قطعات مستقر در قطعات شمالی، 6 درخت خشکیده و با قطع 

آن توسط مردم از جنگل خارج شده است. 

به   طور کلی، در این استان، طی فقط سه سال، بیش از 10درصد از درختان 
مستقر در قطعات نمونه از جنگل خارج شده اند، این عدد در سطح بزرگ 
کانون های خشکیدگی، که بیش از 30 هزار هکتار در این استان برآورد شده 
است )جهانبازی گوجانی و ایرانمنش.، 1400(، درمجموع چند صدهزار 
اصله بسته به تراکم جنگل خواهد شد که این موضوع، نگرانی عمیق 
بابت آثار نامطلوب پدیده زوال در زاگرس و متأسفانه تداوم آن و کاهش 
تدریجی تراکم جنگل و کیفیت جنگل را به همراه خواهد داشت )شکل 7(.

نتیجه  گیری کلی
تحلیل اطالعات جمع  آوری شده طی سه سال آماربرداری از قطعات پایش 
زوال در رویشگاه های جنگلی زاگرس نشان داد، پدیده زوال گونه  های 
درختی استمرار دارد و هرساله با پیشرفت زوال، از تعداد پایه  های درختی 
با طبقات سالم  ، کاسته و بر تعداد پایه  هایی با شدت خشکیدگی بیشتر 
افزوده می  شود. کاهش تعداد پایه  های سالم که با شدت  های مختلف در 
سراسر گستره زاگرس )از شمال به جنوب( در حال وقوع است، حکایت 
از درگیری درختان بلوط با تنش  های محیطی دارد. همچنین، افزایش 
درختان در سایر طبقات شامل سرخشکیده و خشکیدگی تاج تا 50 
و بیشتر از 50 درصد، در بیشتر استان  ها ازجمله کردستان، کهگیلویه و 
بویراحمد، ایالم و چهارمحال و بختیاری، باعث نگرانی بابت پیشرفت 
این خصوص،  در  است.  بلوط شده  ارزشمند  در درختان  زوال  فرایند 
نگرانی عمده از تداوم روند زوال درختان بلوط، خشکیدگی کامل این 

درختان )شکل 8( و قطع و خروج آنها از جنگل است.
جنگل  های زاگرس به  دلیل نقش حفاظت از منابع پایه )آب و خاک( برای 

شکل 6- وضعیت تغییرات درختان با خشکیدگی بیش از 50درصد تاج در 
قطعات نمونه کل زاگرس

شکل 8- خشکیدگی کامل بلوط در اثر پدیده زوال و مستعد قطع و خروج از جنگلشکل 7- وضعیت تغییرات درختان خشکیده در قطعات نمونه کل زاگرس
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از اهمیت ویژه  ای برخوردار هستند و کاهش تعداد درختان در  کشور 
واحد سطح موجب کاهش کمیت و کیفیت این رویشگاه  ها خواهد شد. 
بررسی  های انجام شده نشان داد، از نظر خشکیدگی کامل و خروج درختان 
از جنگل، بحرانی  ترین قطعات در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارند 
و پیشرفت پدیده زوال در این استان بسیار سریع تر از سایر رویشگاه  های 
جنگلی زاگرس است، به  طوری که بین 6 تا 15 درصد از درختان، فقط 
طی سه سال و میانگین سالیانه 2 تا 5 درصد به  ترتیب در جهت  های 
شمالی و جنوبی، با خشکیدگی کامل از جنگل خارج شده  اند. این اعداد، 
در سطوح وسیع که کانون  های درگیر زوال به  شمار می  آیند، به این مفهوم 
است که ساالنه چند صد هزار اصله درخت بلوط با خشکیدگی ناشی 
از پیشرفت زوال از جنگل خارج می شود که سبب کاهش تراکم جنگل 
خواهد شد. ضمن اینکه، سبب افزایش خطر پدیده  هایی نظیر سیل، رانش، 
فرسایش و لغزش نیز خواهد شد و به  دنبال آن با کاهش نفوذپذیری آب 
در خاک، منابع آب های زیرزمینی نیز به مخاطره خواهد افتاد. بنابراین، 
ضرورت پایش و برنامه  ریزی برای مدیریت کانون  های دارای زوال با 
هدف جلوگیری از خشکیدگی رویشگاه  های جنگلی، امری ضروری و 
غیرقابل اجتناب است. امید است به استناد نتایج این پژوهش، برنامه  ریزی 
سریع و اصولی مبتنی بر دالیل وقوع و تداوم زوال براساس نتایج سایر 
پژوهش  ها، در دستور جدی سازمان  های متولی نظیر سازمان منابع طبیعی 

و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد.
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