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 "مقاله مروری"
 

 رانیا یها زوال بلوط در جنگلپدیده  يشناخت بر علل بوم یمرور
 

 2و سيد محمدمعين صادقي 1مهدی پورهاشمي

 

  ، ایرانتهران ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یها و مراتع کشور، سازمان تحقجنگل قاتیمؤسسه تحق اریدانش -6
 (pourhashemi@rifr-ac.ir )نویسنده مسوول:

 ، ایرانشناسی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرجدکتری اکولوژی جنگل و جنگل -2
                     22/1/11تاریخ پذیرش:                      61/1/11تاریخ دریافت:  

                 614تا      641  :صفحه
 

 دهيچک
بر ، پرداخته شد. ده استيبه چاپ رس رانیا یها جنگلدر بلوط ده زوال یپدباره در که يه مقاالتيکل ين پژوهش به بررسیا در

ن یشتريب .شد یبندت جمعیو درنها ليدر هر مقاله، تحل شده ارائهاطالعات  شد و يبررس هینشر 11له در مقا 112ن اساس، یا
ن تمرکز مطالعات درباره یشتريبج، یبراساس نتا .بود( .Quercus brantii Lindl) يرانیبلوط ا مربوط به (درصد 78سهم مقاالت )

درباره ارتباط  .آمددست بهج متناقض یان و زوال، نتادرخت يکمّ یهايژگین ويبدرختان بلوط بود.  زوال مسبب یهایماريآفات و ب
م تراکم درختان با يافته و رابطه مستقیپراکنش درختان زوال یبودن الگو یاج در دو مورد کپهیتوده، تنها نتا یها يژگیزوال با و

شتر موارد متناقض بود. يها در بافتهیو زوال درختان،  يوگرافیزيف یهات بود. درباره ارتباط مشخصهيقطع یزوال درختان دارا
 ق است.يعم یهاشتر از خاکيعمق بکم یهاکه زوال درختان در خاکن بود یاخاک  یهايژگیدرباره رابطه زوال با و يقطع جهينت

ق و تعرّ ،ريتبخ ،یديهوا، سرعت باد، تشعشع خورش یدما يمياقل یاترهر پارامیش مقادیکاهش بارش و افزا ،يميدر بخش اقل
 یبرا يشتر مردم محليمشارکت بن، يهمچن. استده شده ین پدید ایا تشدیش احتمال زوال درختان یافزاگردوغبار سبب 

همراه بانکت به یريکارگبهبه استناد منابع، . استد شده يکأها در مطالعات مختلف تآن یت وضع اقتصادیبا زوال و تقو یيارویرو
درمجموع،  .زوال در درختان خواهد شد شدن روند احتمال فراوان سبب کندتربه دهيخشک یهاشاخه برشقرق منطقه و 

نظر  به ن، يداشتند. همچن پژوهي و پراکنده ده بودنيچيو پ یده زوال شامل چندبعدیمهم پد يژگیموجود داللت بر دو و یها پژوهش
ن یادرباره  یضرور یها پژوهش يبرخ يخال یو جا افتهیش یده افزاین پدیر با ايرسد با گذشت زمان، گستره مناطق درگ يم

 .شود يده احساس میپد
 

 ، زوال بلوطيدگيخشکران، یا یها جنگلجنگل، ، يرانیبلوط ا ،شناختيبوم: یديکل یاه ه واژ
 

 مقدمه
را  یعیگستره وس( Quercus)بلوط جنس مختلف  یهاگونه   

خود  به و ارسباران یرکانیاگرس، هز یشیرو یدر نواح
ب یش تخریبا توجه به روند رو به افزا(. 691) انداختصاص داده

با ارزش بلوط در  یهاهیاز پا یاریکشور، بس یمنابع جنگل
ن رفتن هستند. یز با در حال ای ن رفتهیگذشته از ب یهاسال

 Oakط )ده زوال بلویبلوط کشور با پد یهاامروزه جنگل

decline) ادشده را دوچندان یکه مشکالت  مواجه هستند
ده در سال ین پدیها در مورد ان گزارشینخست کرده است.

گر یده در دین پدی(، هرچند ا621ده است )یبه ثبت رس 6912
 یتر یبلوط اروپا سابقه طوالن یهاژه جنگلیو ا بهینقاط دن

 (.621،621ک قرن( دارد )یش از ی)ب
زاگرس  یهادر جنگل ،بلوط یهاگونهن حضور یشتریب   

ون یلیم پنجش از یب یا با گسترهزاگرس  یهاجنگل. است
حساب بهکشور  یها ن جنگلیتر ن و مهمیتر هکتار از حساس

پیرانشهر در  منطقه پردانه شهرستانها از  جنگلن یا. آیندمی
 یها کوه رشته یراستاو در  آغاز استان آذربایجان غربی

 ابند.ییآباد در استان فارس ادامه مروزیف رامونیپزاگرس تا 
 یرانی/ بلوط ان منطقه شامل بروداریبلوط در ا یسه گونه اصل

(Q. brantii Lindl.( مازودار ،)Q. infectoria Oliv. و )
در (. 11،691) انتشار دارند( .Q. libani Olivول ) یو

 .Qبلوط شامل بلندمازو ) یاصل یها، گونهینرکایه یها جنگل

castaneifolia C. A. Mey.)ی، اور (Q. macranthera 

Fisch. et Mey.) پترآدیبلوط سف و/ (Q. petraea L. ex 

Ehrh. subsp. iberica (Stev.) Krassiln.)  هستند و در
افت ید یو بلوط سف یارسباران، دو گونه اور یهاجنگل

 (.629شود ) یم
 شدهانجام  یهاپژوهش لیو تحل مرورن پژوهش بهیدر ا   

پرداخته شد.  کشور یها جنگلدر  بلوطزوال ده یپد درباره
بان ز بهبود که  یمقاالت مختلف ،پژوهشن یا یاه گاه دادهیپا

 مردادماه یتا انتها (مقاله 21) یسیو انگلمقاله(  14) یفارس
. ندبودشده  چاپ (یالدیم 2261 آگوست) خورشیدی 6911

ن یشتریکه ب اند دهیبه چاپ رس هینشر 92در  یفارسمقاالت 
قات جنگل و صنوبر یتحق هیمتعلق به نشرمقاله(  66)سهم 

چاپ  ه مختلفینشر 26در ز ین یسیانگل یها . مقالهاستران یا
 Journal ofو  Forest Pathology هینشر دوکه  اند شده

Forest Science  نسبت به یشتریب ، سهممقاله چهاربا چاپ 
  ند.ا هداشت ها هیر نشریسا
ده یپد نهیشیبه پ طور مختصر به ن پژوهش در ابتدایادر    

درباره  سپس ،شده اشارهو داخل کشور  جهاندر  بلوطزوال 
ر زوال یثأ، تآن یشناسیماری، آفت و بنوع گونه بازوال ارتباط 

 یکم یهایژگیدرختان، ارتباط زوال با و یبر کارکردها
ذر خاک، گ ،یوگرافیزی، فیتوده جنگل یهایژگیودرختان، 
درباره زوال،  ی، مطالعات اجتماعم و گردوغباریر اقلییزمان، تغ

ثر ؤم یتیریزوال، اقدامات مد ینیبشیکاربرد فنون مختلف در پ
 ام شده درباره زوال در هرمطالعات انج و با زوال ییارویدر رو

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي ساری
های ایرانشناسي جنگلبوم  
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ت یدرنها ل شده ویاطالعات ارائه و تحل استان و یشیه رویناح
 انجام شده است. یبندجمع
 بلوط ده زواليخچه پديتار
 یمعضل بلوطده زوال یدهد که پدینشان م هاپژوهش   

 (،49) یجنوب کره(، 19ا )یاسترال یاست و در کشورها یجهان
ر یالجزا(، 39ه )یترک (،39هندوستان ) (،16ژاپن )(، 651ن )یچ
 یاسلوون(، 696ن )یکراوا (،691ه )یروس (،41تونس ) (،35)
(، 691مجارستان ) (،693لهستان )(، 694) یاسلوواک(، 93)

چک  یجمهور (،696) یرومان (،1بلغارستان )(، 54) یمولداو
 یکرواس (،691صربستان ) (،99ولز )(، 699) یلتون (،99)
ا یتالیا (،691ونان )ی (،699س )یئسو (،91انگلستان )(، 634)
 (،633(، هلند )659ک )یبلژ (،31ش )یاتر(، 19آلمان )(، 631)

پرتغال  (،95) ایاسپان(، 699فنالند ) (،695د )ئسو (،91فرانسه )
 (99کانادا ) و (31کا )یآمر (،699ا )یکلمب (،694) کیمکز (،99)
ن یا با ایکشور دن 99ک به ین نزدیابنابر ،زارش شده استگ

 دهیبروز پد درباره یگوناگون یهاهینظر ده روبرو هستند.یپد
شتر پژوهشگران بر آن یآنچه ب یولمطرح است،  بلوطزوال 
ل یتواند دلیک عامل نمین است که تنها یدارند ا نظر  اتفاق

ن یچند ریتأثتحت  بحرانن یجاد ایده باشد، بلکه این پدیا
 انیب  به. (4دهند )یا با تواتر رخ می زمان همعامل است که 

ده است و تنوع عوامل یچیپ و یبعد ده چندین پدی، اگرید 
با  هدر رابط یزیرده، کار قضاوت و برنامهین پدیبر ا رگذاریتأث

و  شده انجاممطالعات  یبندجمع .کرده است رار دشوایآن را بس
که به آن پرداخته  ییهانهیدر زم ندهیمطالعات آ یشنهاد برایپ

درباره ل اطالعات یبه تکمتواند یم شده پرداختها کمتر ینشده 
 د. ینما یانیده کمک شاین پدیا

 زوال و نوع گونه
از جنس زاگرس  یشیه رویافته در ناحیغالب درختان زوال   

هرچند که  ،(34،55،51،14،19،11،693،659) هستندبلوط 
 در یحت(. 34،699) اندشده دچار زوالز یگر نید یهاگونه
 گزارششتر از بلوط یب گرید یهاها، زوال گونهپژوهش یبرخ

 (.699است ) شده 
 ده زوال يپد يشناسيماريبآفت و 

 .Biscogniauxia mediterranea (D یقارچ دو گونه   

Not.) Kuntze 65،61،34،91،94،59،56،13،691،695،691) 
 Obolarina persica Mirab., Y.M. Ju, H.M. Hsieh و

& J. D. Rogers, sp. Nov. (91،94به ) یهاقارچعنوان 
در  اثرگذار هستند،برودار بلوط که بر گونه  یزغال یماریعامل ب
 ذکر یپژوهش؛ هرچند در اند شدهشناخته  اگرسز یهاجنگل

 Inonotus krawtzewii (Pilát) Pilát یقارچ گونه شده که
ه یزوال آن شب یهانشانهشده و رودار ز سبب زوال درختان بین

ها ن قارچیا (.53) بلوط است یزغال یماریبه قارچ عامل ب
 یساقه، شاخه و تنه اصل یک روینکروت یها جاد زخمیسبب ا
از حد  شتریب یو دما یوقوع تنش خشک (.59) دنشو یبلوط م

به درختان  B. mediterraneaساز تهاجم قارچ نهیمعمول، زم
 یآب کمدرخت تحت تنش  که یهنگام(. 691شود )یشناخته م

ل یزا تبدیمارین قارچ از حالت کمون به بیاشود، یواقع م
د که یجد یگونه قارچ 66گر، یدر مطالعه د (.65،691) شود یم

افته برودار حضور یا تنه درختان زوالیشه و یدر شاخه، برگ، ر

 Alternaria atra (:69) عبارتند ازشدند که  ییداشتند، شناسا

(Preuss) ،A. infectoria E.G. Simmons، A. 

consortialis (Thüm.)، A. molorum (Ruehle)، 
Chaetomium globosum Kunze ،Epicoccum nigrum 

Link ،Immersidiscosia eucalypti (Pat.) Kaz. ،
Kalmusia variispora (Verkley, Göker & Stielow) ،

Petriella sordida (Zukal) ،Neocamarosporium 
obiones (Jaap) وSordaria fimicola (Roberge ex 

Desm.). قارچ  یتازگ، بهنیهمچنPaecilomyces 

formosus مسبب زوال درختان  یهااز قارچ یکیعنوان  به
 Discula quercinaقارچ  (.699) شده است یبرودار معرف

ول در زاگرس  یو و دارمازو یها عنوان عامل زوال گونهبه زین
درختان  ها و برگ که سبب زوال بذر، شاخه شده گزارش 

مسبب زوال  یهاقارچ یبررس یبرا اگرچه (.13) شود یم
و ممکن  استها قارچ یمولکول یهایاز به بررسیدرختان ن

 ادشده، ی یهابر قارچ افزوناست 
 .Bقارچ  (.53) ز سبب زوال درختان شوندین یگرید یهاقارچ

mediterranea بلوط  یزغال یماریب یعنوان عامل اصل بهز ین
 است لندمازو در گلستان شناخته شدهدرختان ب

 ز یدر ارسباران ن یدرباره زوال اور(. 16،15،691،699)
 Phytophthora cryptogea ،Pythium یهاقارچ

aphanidermatum ،Armillaria mellea ،
Dematophora sp.، Fusarium sp. (95) ،

Trichoderma atroviride P. Karst.1892. ،T. 

citrinoviride ،T. harzianum Rifai. 1969.  ،T. 

longibrachiatum Rifai. 1969.  وT. polysporum 

(Link) Rifai.1969. (91) اند.عنوان شده 
 Buprestidaeاز دو خانواده  خوار چوب یهاسوسک   
 یهاتن آفیترمهم ازجمله Cerambycidaeو  (56،695)

 ،درواقع. (699) شوندیشناخته م رودارمسبب زوال درختان ب
هم خوردن تعادل  عت سبب بهیش دخالت انسان در طبیافزا

ن یت شکارگر اارحش یجیو حذف تدر گوناگونحشرات  انیم
بروز و  یشده و عرصه را برا خوار چوبدو خانواده سوسک 

ش داده است. یدر زاگرس افزا خوار چوب یهاسوسک شیدایپ
خوار در زوال چوب یهااثر سوسک هاپژوهش یدر برخ

 است شده گزارشبلوط  یشتر از اثر قارچ زغالیبرودار درختان ب
 یهاحضور سوسک نیب یارتباط قو ،نیهمچن (.651)

 هده شدیبلوط در درختان برودار د یزغال یماریخوار و ب چوب
توانند نقش یخوار مچوب یهادهد سوسکیکه نشان م

بلوط داشته باشند  یزغال یماریدر انتقال قارچ عامل ب یمهم
له الرو سوسک یوسکه به یخروج یهاسوراخ ،درواقع (.696)

 یاصل یهااز راه یکیشود، یجاد میتنه درختان ا درخوار  چوب
بلوط است.  یزغال یماریعامل ب یقارچ یهایآلودگ یورود

که با  یمیخوار با تماس مستقچوب یهاعالوه، سوسکبه
 یماریتوانند از عوامل مهم انتقال بیها دارند، ماسپور قارچ

 (.696) باشند
اه یگمبتال به  روداردهد که درختان بیها نشان میبررس   

 ینوع به( .Loranthus europaeus Jacqموخور ) یانگلمهین
ن اساس یا ساقه هستند و بر ایشاخه  یدگیخشک یدارا

ا تاج یشاخه  یدگیت موخور در خشکیشد که فعال یریگجهینت
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 دارد ياساسنقش  زوال درختان جهيدرنتدرختان و 
 يموخور با کاهش عناصر معدن 5درواقع(. 815505،15002)

م در برگ درختان5 سبب یزيم5 فسفر و منيتروژن5 پتاسيمانند ن
 (.002) شوديجه زوال آن ميضعف درخت و در نت

که اند  نماتدها نيز مسبب زوال درختان برودار شناخته شده   
 Laimaphelenchusتوان به دو گونهيها مازجمله آن

belgradiensis Oro, 2015  وL. hyrcanus Miraeiz, 

Heydari, Maafi & Bert, 2015 ها افتهی (.085) اشاره کرد
سبب زوال  گالبروز دهد که يزاگرس نشان مهاي  جنگلدر 

 يهاکل بافتشر ييتغ يگال نوع 5شود. درواقعيدرختان م
و  شدهالقا به درختان از حشرات  ياست که توسط برخ ياهيگ

ا پناهگاه یه یعنوان تغذزنبورها( از آن به ژهیوبهحشرات )
ه برگ درختان یبات ثانوير ترکييبا تغ کنند. گالياستفاده م

ر يثأدر زوال درختان تبرودار5 سبب ضعف درختان شده و 
  (.015) دارد يشگرف

 .بر زوال درختان بلوط اثرگذار باشندتوانند يز ميها نيباکتر   
 يهايزاگرس5 باکترهاي  جنگلد که در ندهيها نشان مافتهی

Brenneria goodwinii (001) 5Bacillus pumilus  و
Stenotrophomonas maltophilia (8) يهاو در جنگل 

زوال درختان سبب  B. goodwinii (001) يباکتر يرکانيه
 شود.يمجنس بلوط 

 درختان يزوال بر کارکردها ريتأث
ک و یفولوژرت مويبر وضع يدیشد ريتأثزوال درختان    
گزارش  که يطور به5 داردافته یک برگ درختان زوال یولوژیزيف

 يآب برگ5 رطوبت وزن مقدار5 سطح برگ يهانيانگيم شده
 يرطوبت نسب يمحتوا و در برگ يآب يها5 تراکم روزنهبرگ
 داشته يريچشمگبر اثر زوال کاهش درختان برودار  برگ
تواند در يمطالعه صفات روزنه و برگ م (.11515) است

زوال درختان کمک  يماريبه بمقاوم  يها پيژنوت یيشناسا
توان درختان ين اطالعات میاز ا يريگد و با بهرهینما يانیشا

ل کاهش يدل(. 051) در برابر زوال درختان را شناختمقاوم 
در اثر رودار افته بیاست که برگ درختان زوالن یسطح برگ ا
درخت5 سطح خود را کاهش  لهيوسبهافت آب یمشکالت در

نرمال نگه  اندازهته فتوسنتز خود را در شداده تا بتواند مانند گذ
 يدهد5 درختان برا يرخ م يسال خشک که يهنگامدارند. 

سطح  5از تعرق يريجبران کمبود رطوبت هوا و خاک و جلوگ
م شدن يضخ )احتماالًضخامت برگ  برگ خود را کاهش و

 يشاخص محتوادهند. يش میخود را افزا( يکوليکوت يهاهیال
افته کمتر ی آب برگ درختان زوال مقداربرگ و  يرطوبت نسب
ن نکته است که یانگر ايکه ب (11515) سالم بودهاز درختان 

و  شده  جذب يخوب بهتر درختان سالم لهيوسبهرطوبت خاک 
ستم يعلت نقصان در س درختان احتماالً به يدگيسرخشک

شه تا یر انتقال آب از ريا آوندها در مسیها شهیر يرسان آب
 یيتواناده يممکن است درختان سرخشک 5نيهمچن برگ باشد.

است5  شده جذب ها آنشه یرله يوس بهرا که  يآب ينگهدار
شود؛ يدرخت خارج مق برگ از بدنه یاز طر يراحتنداشته و به

برگ در  يرطوبت نسب ياست که محتوا يعيطب نیبنابرا
زوال سبب کاهش  5نيهمچن ابد.یافته کاهش یدرختان زوال

 Predawn Leaf Water) ل آب برگينه پتانسيشير بیمقاد

Potential)ل آب برگينه پتانسي5 کم (Midday Leaf 

Water Potential)  افته یل در برگ درختان زواليکلروفو
ن برگ يپرول مقدار5 يولوژیزياز نظر ف (.018) برودار شده است

که  (11) ه استختان سالم بودشتر از دريافته بیدرختان زوال
مقدار  پاسخ درخت نسبت به تنش حاصل از زوال است.

افته تفاوت ی زوال و در درختان سالم يفتوسنتز يهازهيرنگ
ن باشد که یا بازگوکنندهتواند يکه م (11) هنداشت يداريمعن

ت يدر فعال يرييبا زوال5 تغ یيارویرو يراستادرخت در 
 يهاتيز فعالين يط بحرانیدهد و در شرايخود نم يفتوسنتز
ن نکته یا يادآوری اگرچهدهد. يخود را ادامه م يفتوسنتز

نسبت به  يافته فتوسنتز کمتریاست که درختان زوال يضرور
 کاهش ها آنتاج سطح را در اثر زوال5 یدرختان سالم دارند5 ز

شود. يها کم مسطح فتوسنتزکننده آن نیبنابراو  افتهی 
 یيپاالاهيدر گ يتوان کمتر افته بلوطیدرختان زوال 5نيهمچن

 (.01) سالم دارند يهاهین نسبت به پايعناصر سنگ
در برگ  هیثانو باتيدر مقدار ترک رييتغ جادیزوال سبب ا    

به  توان يم جستار نیا يکه با بررس شود يمرودار درختان ب
 برديپ دهین پدیدر اثر ا زا تنش طیو کنترل شرا گسترش

تانن کل و تانن متراکم در  يهار مشخصهیمقاد(. ،88501)
شتر از درختان يب يداريمعن طورافته بهیزوال درختانبرگ 

 يقند نامحلول5 قند اصل يهار مشخصهیسالم است و مقاد
 طوردان در برگ درختان سالم بهياکس يمحلول و آنت

بر اثر زوال5  (.88) افته استیشتر از درختان زواليب يدار يمعن
جه يابد و در نتیيکاهش م يفتوسنتز يهازهيمقدار رنگ

شود. کاهش يبرگ کم م يدانياکسيو آنت يقند يمحتوا
 ريفراگ يراهبردهااز  يکینامحلول برگ  يمقدار قندها

است که در برگ درختان دچار زوال  يآبط کمیاهان در شرايگ
 يديبات فالونوئيترک در اثر بروز زوال5 (.88) شوديده میز دين

شتر از درختان سالم يافته بیو فنل کل در برگ درختان زوال
بات نقش ين ترکیارود يبرودار مشاهده شد که احتمال م

ها و برابر پاتوژن ش مقاومت درختان برودار دریدر افزا يثرؤم
 (.،01)درختان داشته باشند  يمانش زندهیجه افزايدر نت
ره يدرختان5 انتقال ش يف بافت چوبین وظایتراز مهم يکی    

ن بافت )مانند یا يهايژگیپوشش است و وشه به تاجیخام از ر
ن ييدر تع يمهم ريتأثو اندازه آوندها(  يشیرو يها حلقه ياپهن

 ياپيتر شدن پکوچک (.10) درخت داردک يدروليتوان ه
کاهش  آغاز وچوب يش تعداد آوندهای5 افزاآغازچوب يآوندها

آن کاهش  رويو پافته یزوالدرختان  يشیرو يهاحلقه يپهنا
زوال بلوط ده یپد ريتأث يهانشانهازجمله  درختان يش قطریرو

ن یکه با ا (001) افته استیچوب درختان زوال يهايژگیبر و
 .ابدیيمز کاهش يدرختان ن يکيدروليت هیرات5 مقدار هداييتغ

در  برودارافته و سالم ی درختان زوال يشیرو يهاسه حلقهیمقا
ش از يپکه روند رشد درختان تا  آباد نشان داد خرم يها جنگل

به  ده زوالیپد زمان آغازاز  يزوال کامالً مشابه بود5 ول آغاز
ش یحال زوال افت روش درختان در یرو يبعد در منحن

رغم  بهبه بعد5  زوالآغاز زمان از  .شد  مشاهده يمشخص
منتهي به سال  در چند مطالعه مورددر منطقه  يش بارندگیافزا

ش یش روی5 افزانيشيپ يهانسبت به سال شده پژوهش انجام
ن بدان معناست که با توجه یا ؛نشد دهیدافته یدر درختان زوال
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و  افتهی  کاهشنده درخت یه زایال تیده زوال، فعالیبه پد
 یو حت داده  دست ازخود را  دوبارهش یدرخت احتماالً توان رو

ش وجود نداشت یرو یری، امکان از سرگیمیط اقلیابا بهبود شر
(661.) 

اثرگذار است،  زین بذر درختان یهایژگیزوال بر و    
ن تعداد بذر در یانگی، میزنن درصد جوانهیکه کمتر یطور به

اد ین با شدت زیدر درختان زرب یزنیمخروط و سرعت جوان
بلوط گونه درباره  ین پژوهشیچن یجا(. 93)ده شد یزوال د

 است. یخال
 درخت يکم يها مشخصهارتباط زوال درختان با 

نه درخت و زوال یس رابطه قطر برابر دربارهموجود ج ینتا    
دند که یجه رسین نتیپژوهشگران به ا یمتناقض است. برخ

 شتر استیبلوط ب قطر کمزوال در درختان 
 یبر رو یات پرورشیعمل دیباو  (1،66،61،02،10،16،13،611)

به  زین افته راین یل ایدل .متمرکز شود قطر کمدرختان 
افشان  شهی، ریتر به تنش خشکشتر درختان جوانیت بیحساس

تر( )نسبت به درختان با ابعاد بزرگ یدوانشهیو عمق کمتر ر
جه ین نتیبه ا پژوهشگرانگر از ید یبرخ ند.ا هنسبت داد

نه درختان و یس رباقطر بر انیم یمیدند که رابطه مستقیرس
 شتر استیو زوال در درختان قطورتر ب استده زوال یپد
 ان کردند که یباگرچه  (؛1،91،55،51،11،11،629،651)

د، اارتباط دده زوال یطور کامل به پدافته را بهین یتوان اینم
و  یستیرزیدن به سن دیرس لیدل ن درختان بهیاز ا یچون برخ

 کمگر یل دیدل ،نیهمچن اند.ر زوال شدهدچاک یولوژیزیمرگ ف
ن یاکمتر  زایرا ن قطرکمطبقات  درختان در زوالبودن درصد 

گر، یدمطالعات  یبرخدر  دانند.یبه رطوبت خاک م درختان
 یدند که بروز زوال در تمامیجه رسین نتیپژوهشگران به ا

 ریتأثکسان یب یتقر بهبه شکل رودار درختان ب یطبقات قطر
برازش قطر  یکل یده زوال بر الگویجه پدیگذاشته، در نت

  (.32،660) ه استنداشت یداریمعن ریتأثدرختان 
 یدگیش ارتفاع درخت، خشکیها با افزاشتر پژوهشیدر ب   

د یشا یاافتهین یچن (.61،02،13) است افتهی  کاهشدرختان 
زاد تر و شاخهتر، جوانل است که درختان کوتاهین دلیبه ا

ها  آن یهاان جستیم یاگونهرقابت درون جهیدرنتبوده، 
شتر یب ها آنل ارتفاع کمتر، یدلگر، بهید یادتر بوده و از سویز

 ودفقط در  (.651) اند گرفته قرارها یماریها و بدر معرض آفت
با ارتفاع  زوال انیم یداریمثبت و معن یهمبستگپژوهش 

، که اشاره شده درختان بلندتر( 01،91) دست آمد به درخت
از درختان  ترشی، بیکیدرولیت هیت هدایل محدودیدل به

ده زوال یبوده و در برابر پد یتنش خشک ریتأثارتفاع، تحت  کم
 یدار یمعن ارتباطز ین ها پژوهش ی. در برخهستندر یپذبیآس

که  (32) امدیدست ن به یدگیخشک مقدارارتفاع درخت و  نیب
اد در ارتفاع یرات زییو عدم تغ یکنواختیآن به  یاحتمالل یدل

 .ه شده استارتباط داد یبررس مورددرختان توده 
ده زوال درختان در یپد یهانشانه نینخست ،معمول طور به    

ده زوال یبروز پد یهانشانهرو نیا شود؛ ازیها ظاهر متاج آن
زوال درختان  کرد. یت تاج درختان بررسیتوان در وضعیرا م

تر با ابعاد بزرگ یهاتاجم دارد و یبا ابعاد تاج رابطه مستق
ر ظنبه .(61،01،91،13،36،666) اندافتهی یشتریب بیآس

ت منابع یل محدودیدلتاج بزرگ، به یرسد که درختان دارا یم
 یشتریده زوال مشکالت بیمقابله با پد یبرادر دسترس، 
سطح تاج، ارتفاع تاج، نسبت  یرهایان متغیاز م داشته باشند.

تاج )طول تاج زنده به ارتفاع درخت(، تراکم تاج و حجم تاج، 
 ،دست آمدبهر تراکم تاج ین رابطه زوال با متغیشتریب

و  ن درصد زوال را داشتندیتر، کمتربسته یهاتاج که یطور به
 یبرا یتوان شاخص مناسبیتاج درختان بلوط را م یتنک

نظر گرفت  ده درین پدیدرخت به ا یص احتمال ابتالیتشخ
 داشته یتربزرگتاج و  ترشیتراکم بکه  یدرختان ،درواقع (.36)

در تاج  یشتریب ییکمتر و نورربا یدگیخشک حال نیع درو 
ره مواد یت کربن، ذخیتثب یبرا یشتریب ییخود دارند، توانا

ه در مقابل یشتریجه قدرت بیو در نت یمانش و زندهی، روییغذا
اند که  اشاره کردهز یپژوهشگران ن یبرخ ده زوال دارند.یبا پد

 یدگیشتر در معرض خشکیب تردرختان با عرض تاج کوچک
م و یمطالعات، ارتباط مستق یالبته در برخ .(02،19،13) هستند
ت یو موقع امدیدست ن به یاندازه تاج با زوال تاج نیب یمشخص

ن یا یبر چگونگ یعامل مهمدرخت در داخل توده  یریقرارگ
منفرد  طورکه به یدر درختان (.11) شده استارتباط عنوان 

شتر یب یش اندازه تاج درخت، زوال تاجی، با افزااند گرفته قرار
از یباشد، نن درختان، هرچه حجم تاج کمتر یدر ا چراکهبود؛ 
اما ؛ داردوجود ات یادامه ح یابر ییآب و مواد غذابه  یکمتر
قرار داشتند، با  یو گروه یاخوشه طورکه به یدرختاندر 

ن امر به رفع یل ایدل (.11) شتر بودی، زوال بکاهش اندازه تاج
مستقر  یگروه طورکه بهدرختان  ییو مواد غذا یآب یازهاین

 یبرا یاشهین درختان، رقابت ریدر ارا ی، زگردد یبرم هستند،
بر  یمنف ریتأثشتر است و سبب یب یو آب ییکسب مواد غذا

  شود.یعملکرد درختان م
شتر مطالعات به یب ،در مورد رابطه تعداد جست با زوال   

 ندداشت ذعانازوال درختان با تعداد جست  مثبت یهمبستگ
 است شده  گزارشز یعکس ن یهاافتهیو  (61،91،696)
تعداد جست و زوال  انیممثبت  یل همبستگیدل (.651)

 .است شده  عنوان شتریدرختان، رقابت ب
 توده يها يژگيوارتباط زوال با 

جنگل بر مقدار و وسعت زوال درختان  یختگیدرجه آم   
خالص  یهاپیزوال درختان در تکه  یطوراثرگذار است، به

افته رقابت ین یل ایدل (.601) خته استیآم یها پیشتر از تیب
ک گونه، یدرختان  راهبردرا ی، زذکر شده است یا گونه درون

 یبوده و برا همانند ییو مواد غذا یدن به منابع آبیرس یبرا
فرم  دتر است.یخالص شد یهاپین زوال درختان در تیهم

در  که یطور بهاست،  رگذاریتأثده زوال یپدبروز بر ز یندرختان 
 زادشتر از دانهیب زاددر درختان شاخه زوالشتر مطالعات یب

ل یکه دل( 1،1،55،16،13،11،16،696،650) است شده  مشاهده
 ،زاد شتر درختان شاخهیها، تراکم ببودن قطر جست کمآن 

دکننده یتول یهااد کندهیو سن ز هاجست انیم یفشار رقابت
شتر بودن یز به بیمطالعات ن یبرخ .عنوان شده است جست

 اندکرده اشارهزاد زاد نسبت به شاخهفرم دانهزوال در 
ل شتر بودن زوایل بیان ازجمله دالپژوهشگر (.13،629،651)

شتر درختان یب یاز آبین در را زادزاد نسبت به شاخهدر فرم دانه
 کاهش بارش، اثرات زوال در  دنبال بهدانند که یزاد مدانه
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ن، قطر و سن يهمچن دا کرده است.يشتر نمود پيها بزاددانه
 جه است. ين نتیگر اید يل احتمالي، دلزاددر فرم دانهشتر يب

  ياکپه بلوط افتهیدرختان زوال يپراکنش مکان يالگو   
اس ياگر مق و ذکر شده که (96،2،6،،2،9،،7) دست آمدبه

 ياز الگو افتهی تر شود، پراکنش درختان زوالکار بزرگ
 يهازوال بر ساختار جنگل ريتأث کند.يم يرويپ يتصادف

پراکنش درختان در  ير الگوييکه تغ دادنشان  يزاگرس مرکز
است  افتهی رييتغ يحالت تصادفبه يااثر زوال از حالت کپه

 يهاهیپا انيمش فاصله یآن، افزا يل احتماليکه دل( 221)
شده، رامون درختان خشکين، در پيهمچن است. يدرخت

ند که نشان شتحضور داد یشد يدگيخشک يدرختان دارا
 (.95) ها وجود داردان آنيم يقو يارابطهدهد  يم

بر  يرگذاريتأث مشخصهز يتراکم درختان )تعداد در هکتار( ن   
نشان  شده  انجام يهاپژوهش که يطور بهزوال درختان است، 

ش زوال درختان یش تراکم درختان سبب افزاید که افزاندهيم
 طور نیارا  آنل يدل پژوهشگران .(64،211،،74،6) شده است

درختان، احتمال  ادیزکنند که در مناطق با تراکم يان ميب
خوار چوب يهاق سوسکیبلوط از طر يزغال يماريانتقال ب

اد یز یيو رقابت بر سر منابع آب و مواد غذا کردهدا يش پیافزا
دند يجه رسين نتیها، پژوهشگران به اافتهین ید ایيأدر ت .است
ده و در حال يرامون درختان خشکيپ يرقابت درختکه 
 ده بوديا کمتر خشکیرامون درختان سالم يشتر از پيدن بيخشک

(66،64.) 
ش یبا افزا جنگل بوده و يانبوه يهااز شاخص ينيه زمیرو   

ل آن يدل (.62) شتر شده استيجنگل، زوال درختان ب يانبوه
 توده يزشتر، يب ينيه زمیرو يدارا يهان است که در تودهیا
ر ابد. اگی يش میافزا یياز به آب و مواد غذايشتر بوده و نيب

 يسال خشک)همانند  نامساعد شود يطيط محیشرا چنانچه
شتر يکسب رطوبت خاک ب يبرا ي(، رقابت درختشيپدهه 

شتر شده و در ين رقابت بیتر، امتراکم يها شده و در توده
 افتد.يدتر اتفاق میجه زوال شدينت

 يوگرافيزيف يها يژگيوارتباط زوال با 
ن يفرم زم زوال درختان بلوط درج موجود، یبه استناد نتا   
رسد که در  ينظر مو به (56) بوده استن مقدار یکمتر ال،ی

 يطيط محیعلت نامساعد بودن شراال بهی يت مکانيموقع
، درختان کمتر مسبب زوال يهاآفتت حشرات و يفعال يبرا

ت ين موقعیو شدت زوال در ا گرفتهدر معرض حمله قرار 
 انيماز  بلوطن درصد زوال درختان یشتريب کمتر است. يمکان
 يدر دامنه جنوب ياصل یيايجغراف جهت چهار

ا یو  (،55،21) يغرب ،(،211،211،21،،4،،6،،74،6،،2)
شتر يدر بو افت شد ی (11،56) يجهت شمال ،تصور برخالف

 است ظاهرشده يشمال در دامنه زوال جنگل نیکمترمطالعات، 
تر بودن هوا افته را خنکین یل ايدل. (،21،،74،211،211،21)

و  يجنوب يهانسبت به دامنه يو شرق يشمال يها در دامنه
پژوهشگران  يبرخ اند.عنوان کرده يمکره شماليدر ن يغرب

شتر يدر رطوبت ب يشتر بودن زوال درختان را در جهت شماليب
 يماريقارچ عامل ب يط براین دامنه و فراهم بدون شرایدر ا
عامل  نکه قارچیحال ا(؛ 56)اند بلوط عنوان کرده يزغال

 شود يفعال م يط خشکیدر شرا بلوط يزغال يماريب

باشند که  یيهاها و قارچ، آفتامرن یل ايد دلیشا (.56،2،7)
شتر بودن يل بیرباره دالد ياز به بررسي. نهستندپسند رطوبت

گران گزارش یجه عکس ديکه نت يزوال درختان در دو پژوهش
ن یل زوال در ايافتن دلیشود و با يده مید (11،56) اندکرده

ده دست ین پدیدرباره ا يشتريتوان به اطالعات بيمناطق، م
 افت.ی

زوال ا، یش ارتفاع از سطح دریبا افزاج موجود، یبر اساس نتا    
ل آن خنک يکه دل( ،21،،11،4) است افتهی  کاهش جنگل

 يکننده خشکجبران يکه تا حد استشدن هوا در ارتفاعات 
ز گزارش شده يجه نين نتیاالبته عکس  .استهوا و خاک 

 يها هیرا فراوان بودن پال آنيکه دل (211،،6،،74،6) است
 مطالعه مورد مناطقزاد در ارتفاعات زاد نسبت به دانهشاخه

  يهاهیپا يها جست انيمدر سو،  کیاز چون  .داننديم
 يت به تنش خشکيو حساس يجست انيماد، رقابت زشاخه

ل قطر يدل گر، بهید يزاد است و از سودانه يهاهیشتر از پايب
شتر مورد هجوم يزاد بشاخه يهاهیها، پاکم جست

گر از ید يکی ،نينهمچ رند.يگ يخوار قرار مچوب يها سوسک
در ارتفاعات  يطيمح طیافته را نامساعدتر شدن شراین یا علل

 يريها جلوگها و آفتت قارچيکه از فعال اندباالتر عنوان کرده
ن ييتواند در تبينه مين زمیدر ا يکيژنت يهايبررس کند.يم

ن راستا، یتفاوت درختان در ارتفاعات مختلف کمک کند. در ا
ن در يسالم زربده و يدرختان خشک يکيتنوع ژنت در بررسي

که درختان ارتفاعات باال، تنوع  مشخص شدارتفاعات مختلف 
و  داشتهتر نیينسبت به درختان ارتفاع پا يشتريب يکيژنت

 .(254) تر باشندتوانند مقاوم ين، در مقابل زوال میبنابرا
تعداد ش یب را سبب افزايش شیافزاشتر پژوهشگران، يب   

 اندعنوان کرده زوالافته و شدت یزوال درختان
عنوان کردند که در  طور نیال آن را يو دل( 55،211،211،،2)

ابد و یيش میافزا يتندتر، سرعت رواناب سطح يهابيش
ن رفتن خاک يش خاک و از بیش شدت فرسایمنجر به افزا

آن، عمق و رطوبت خاک در  جهيدرنتشود که يم يسطح
دار بيدر مناطق ش ،نيهمچن ابد.یيتندتر، کاهش م يهابيش

دارد و  يازهیضخامت الشبرگ کمتر بوده و خاک حالت وار
جه يک درختان و در نتیولوژیزين عوامل سبب ضعف فیند ایبرآ
ز وجود يجه نين نتیهرچند نقض ا ش زوال شده است.یافزا

است  افتهی  کاهشب دامنه، زوال جنگل يش شیدارد و با افزا
 يهابيانسان و دام در ش را کاهش تردد ل آني( که دل،21)

خاک شده است.  يدگيکه سبب کاهش کوب اند هتندتر دانست
ب و زوال يش انيم يداريز به عدم وجود ارتباط معنين يبرخ

 مقداردر مناطق مسطح،  .(،74،6) افتندیدرختان بلوط دست 
 مقدارن مناطق یدر ا اریز ،(55) استبوده زوال درختان کمتر 

ط یان شریابد. در ایيش میبارش افزاناب کاهش و نفوذ اور
شتر است ياک و جمع شدن آب باران باحتمال مرطوب بودن خ

تواند در کاهش زوال درختان در مناطق ين عامل میو ا
 باشد. مؤثرمسطح 

 خاک يهايژگيارتباط زوال با و
 يمنفدار يمعن يهمبستگک پژوهش، یج یبه استناد نتا    

تروژن يتروژن و نسبت کربن به ني، درصد نخاک رطوبت انيم
(C/N) ارتباط (،21) دست آمدبهافته یدرختان زوال تعداد با .
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 بازگوکنندهده یرطوبت خاک و تعداد درختان خشک انیمعکس 
درختان  یمان و تنش کمبود آب در خاک بر زنده یخشک ریتأث

احتمال  جهینت درک درختان یولوژیزیبوده و موجب ضعف ف
 یهرچند برخ است. ها آنده زوال در یپد شیدایپشتر یب

تروژن و فسفر یدند که غلظت نیجه رسین نتیپژوهشگران به ا
 یداریده تفاوت معنیو رطوبت خاک در درختان سالم و خشک

، pHر یمقاد نیب یداریتفاوت معنن، یهمچن. (27) شتندا
ECم و یو سد ی، درصد ماده آلیونیکات یت تبادلی، ظرف
 (.61) امدیدست نبهمختلف زوال درختان  یهادر طبقهم یپتاس

ه کردند که ین گونه توجیرا ا ییهاافتهین یسندگان چنینو
ژه فصل خشک یور بهیاخ یهایسالو خشک یمیط اقلیشرا

 ییهاکه زوال درختان در خاک هد بودیشد یقدر به درازمدت
  رخ یمشابه طورمتفاوت، به ییایمیو ش یکیزیف یها یژگیوبا 

بر زوال  یچندان ریتأثخاک،  یها یژگیوو تفاوت در  داده
کربنات یدرصد آهک و ب یها مشخصه .ه استدرختان نداشت

وجود  که یطور به، ر زوال درختان بلوط اثرگذار بودهخاک ب
ر درصد آهک یشدت زوال با مقاد نیبم یدار مستقیرابطه معن

مواد  ذبو ج یدکننده تنش رطوبتیکربنات خاک که تشدیو ب
 (.27)ده است یهستند، به اثبات رس ییغذا
بلوط درختان  ربه خاک د یحاصل از خشکنه تنش یشیب    

اوج با است که بوده ور یمرداد و شهر یهادر ماهدچار زوال 
و  بودهمصادف درختان بلوط  یشیو مرحله زا یشیرشد رو

 قابلرطوبت و بحران مقدار آب  از ترت نامناسبیوضع یگاه
 لرماه را شاممه فراتر از خرداد تا یار دورهخاک د دسترس 

رطوبت خاک در  یش زمانیپاها درباره یبررس. (6) شودیم
 اززاگرس اندک بوده و  یهامختلف خاک در جنگل یهاعمق
ده یزوال درختان به اثبات رسرطوبت خاک بر  ریتأث که ییآنجا
مختلف سال،  یهاانجام پژوهش در ماه نیبنابرا، (671) است

به  یتنش خشک بروزدرباره  یاطالعات مهم یگردآورسبب 
 .شود یمسال  یاه در مواقع بحرانیگ

 نیب یداریمثبت معن یهمبستگک پژوهش، یدر     
تعداد کربن خاک با و  pH، بافت، یوزن ظاهر یرهایمتغ

شتر زوال درختان در ی. ب(671) دست آمد به افتهیزوالدرختان 
 رخ (ادتریلت زیبا شن کمتر و سبا بافت سبک ) ییهاخاک

سست  لیدل با بافت سبک، به ییهاخاک .(29،26) است داده 
داشته و رطوبت خود  یآب کمتر ینگهدار ییتوانابودن بافت، 

ن یا درکه  یدرختان نیبنابرادهند، یسرعت از دست مرا به
شده  یو تنش خشک یآب ها مستقر هستند، زودتر دچار کمخاک

وجود عناصر  شتر است.یها بآن در یو شدت تنش خشک
، ش زوال در درختان شدهی، سبب افزان در خاک درختانیسنگ

 ید تنش کمبود رطوبت براین عناصر عامل تشدیرا وجود ایز
 (. 26) استها شهیر

 که یطور بهبر زوال درختان اثرگذار است؛  زین خاک عمق   
بوده شتر یتر بعمق کم یهاخاکافته در یتعداد درختان زوال

ت یظرف ،عمق کم یها خاک (.29،21،6،7،671) است
درختان به رطوبت خاک  یت دسترسیآب و قابل ینگهدار
جه عمق یو در نت یزیخ حاصلگر، ید یو از سو بودهکمتر 

ط تنش ین درخت در شرایکمتر است، بنابرا یدوان شهیر
 شود.یتر دچار زوال معی، زودتر و سریخشک

 ارتباط زوال با گذر زمان
زوال درختان  یبه بررس یادوره طوربهکه  یدر تنها پژوهش    
 از دو سال پسکه  مشخص شدزاگرس پرداخته است،  در
، تعداد (6919 تابستان تا 6916از تابستان  یدوره آماربردار)

)زوال  دیشد یلیو خ دیافته با درجه زوال شدیدرختان زوال
درصد  67 ک بهی، نزددر تاج درخت( درصد ،5شتر از یب

درصد  76 ک بهینزد ،درختان سالم تعدادو  افتهی  شیافزا
 یشترین با گذر تنها دو سال، تعداد بیاست، بنابرا افتهی  کاهش

و شدت زوال در درختان  ده شدهین پدیاز درختان دچار ا
با پژوهشگران  اگرچه(. 17) است افتهی  شیافزاز ین دهیدبیآس
ط یبا شرا یبر سازگار یمبتن یکردهایرو یریکارگ به

 یاز بانکت در باالدست درختان برا استفادهمانند  یسال خشک
 61ک سطح کوچک، یاند در آب باران توانسته یآورجمع

درخت، سبب کاهش شدت  92ا و در یده را احیدرخت خشک
 (.11،15) زوال شوند

 زوال غبار و رابطه آن با و و گرد مير اقلييتغ
 گرلیتسهعنوان به یمیاقل یدار پارامترهایرات معنییتغ   

 شناختهزاگرس  یهاش زوال درختان در جنگلیا افزایجاد یا
 هوا یدما یر پارامترهایش مقادیو افزا اند شده 
 تعرقو  ریتبخ ،(661،،،9،62،62،61،91،11،6)
و سرعت  (661) یدیتشعشع خورش (،62،62،61،91،11،51)

 ن کاهش مقدار بارشیو همچن (61،62،62) باد
سبب ( 699،،661،67،،،9،62،62،61،76،11،51،21،6)

تر شدن منطقه و کاهش آب در دسترس درختان شده  گرم
 ش، ازجمله یکاهش بارش در فصل رو ،نیاست. همچن

 (.76) ل زوال درختان استین دالیتریاصل
غبار به  و ش ورود گردیدهد که افزاینشان م هاپژوهش   
گر زوال لیاز عوامل تسه یکیتواند یزاگرس م یشیه رویناح

، سبب یت قارچیو با فعال کردن جمع (21،،1) درختان باشد
از . (،1) ده شودین پدید ایا تشدیش احتمال زوال درختان یافزا
ش یل افزایدلد که بهندهیگر، مطالعات نشان مید یسو

غرب کشور، عناصر غبار و ورود آن به  و گرد یهاطوفان
افته ی یداریش معنین موجود در سطح برگ درختان افزایسنگ

ش یشه، سبب افزایبرگ و ر راهن عناصر از یکه جذب ا
مقدار عناصر  (.676،،،22،6) درختان شده است یدگیخشک
 ه برودار افتیوم و سرب در برگ درختان زوالین کادمیسنگ

نظر  که به دست آمد هبشتر از درختان سالم یب یداریمعن طوربه
 عواملاز  یکین یاز جذب عناصر سنگ برآمدهرسد تنش یم

ت یوم مانع جذب آهن و درنهای(. کادم22زوال درختان است )
وم جذب و انتقال ین، کادمیبر ا افزون و شودیاه میفتوسنتز گ
شه به یها از ر اه و انتقال آنیگله یوس بهمختلف  ییعناصر غذا

ز سبب یاد سرب نیر زیدهد. مقادیها را کاهش مشاخه
ها، تعادل آب و جذب مواد میآنز یهاتیاز فعال یریجلوگ
 شود.یدرختان بلوط م ییغذا

 زوالدرباره  يمطالعات اجتماع
مشارکت جوامع درباره  یدگاه اجتماعیاز د یک بررسیج ینتا   

ت زوال یریمد یابی، نظارت و ارزشیریگمیدر تصم ییروستا
 یها ساکن در اطراف جنگل یبلوط از خانوارها یها جنگل

ا مشارکت شتر مردم روستیدهد که بیآلوده به زوال نشان م
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ند و مردم روستا زوال داشتت یریددر مراحل مختلف م يفيضع
دهنده اطالعات  ا ارائهیکننده اطالعات افتیدر نقش در شتريب

اجرا  يهاو حفاظت از پروژه يدگيخشک یيدر مرحله شناسا
طور ان بهیي. مشارکت روستا(99) ت کرده بودنديشده فعال

خسارت  همچون یيرهاير متغيثأتحت ت يدار يمثبت و معن
درصد جنگل آلوده شده  ،ده زوال درختانیپداز  يخانوارها ناش

خانوار در  يو فکر يمال یيتوانا الت،يدر منطقه، سطح تحص
شرکت در  ،يرونيتعامالت با کنشگران ب زانيمشارکت، م

 يارتقا يبرا يمال يهاتیمداخله و حما ،يجیترو يها دوره
  (.99) استبوده  يرونيب يها سازمانله يوسبهمشارکت 

کشور  يزداريو سازمان جنگلها، مراتع و آبخ يمردم محل    
زوال درختان زاگرس  چالشبا  یيارویرورا در  ينقش اصل

ها ت از جنگلیحماسازمان در ن یا .(511،511) عهده دارند به
ره آب باران يذخ يمناسب در راستا يراهبردهاو استفاده از 

و  هابا آن يدر همکار يو مردم محل شتهدا يدينقش کل
 (.511) دارند دوشبر  يدينقش کل يمشارکت يهاطرح

دگاه یبلوط از د يهازوال جنگل ير اجتماعيثأن تیشتريب
پس از آن کاهش ها و آن يت زندگيفيکاهش ک ،نانينشجنگل
شنهاد يپ نیبنابرا ه است،نان بودينشجنگل يریپذتيمسئول

نان و فراهم کردن ينشجنگل يت زندگيفيشده که با بهبود ک
 ين اعتبارات الزم در راستايمأالزم و ت يهارساختیز

سته یها، اقدام شاآن يت زندگيفيش کیو افزا یيزداتيمحروم
مردم  يت وضع اقتصادیتقو ،واقع در (.14)انجام شود  يو عمل
با زوال  یيارویرو يبرا يک راهکار جدیعنوان ن بهينشجنگل

  (.51) شده استبلوط شناخته 
 زوال ينيبشيکاربرد فنون مختلف در پ

 از  زمان همکه  دور از  سنجش يهافن يريکارگبه   
در  ،برخوردارند يخوب يفيو ط يص مکانيتشخ يهایيتوانا
و سالم کمک ب يآسده، در خطر یدبيآس يهاص تودهيتشخ
حساس به  يها. استفاده از سنجندهدیآ يشمار مبه يمؤثر
 مؤثراهان نقش يگ يکیولوژیزيف يمعرف رفتارها يفيط ينواح

ن یدارد. در ا ياهيگ يهاتها و آفيماريب یيدر شناسا يو مهم
در کنار سنجنده  Rapideye يهاسنجنده یيتواناراستا، 

Aster-L1B  به اثبات رودار درختان ب زوال تک یيشناسادر
افته ی پوشش زوال يجداساز یيتوانا (.515) ده استيرس

با ( 88)ش زوال درختان یو پا (51،58) رودارب يهاجنگل
 یيتوانان، يهمچن. ده استير لندست به اثبات رسیتصاو
ه نقشه شدت زوال يدر ته Worldview-2 يار ماهوارهیتصاو

ا کمبود یل نبود يدل(. به99) ده استياثبات رسدرختان به 
 يريکارگ بهزاگرس،  يها در جنگل يهواشناس يهاستگاهیا

بارش،  يبررس يبرا TRRMمانند  دور از  سنجش يهاداده
 (.15) پيشنهاد شده استنه یهزمناسب و کم يروش
ه يدر ناح احتمال زوال درختان ينيبشيمطلوب پ یيتوانا   
در  يبيترک يسازکرد مدلیرو يريکارگزاگرس با به يشیرو

 يهاروش(. 48،558) ده استيبه اثبات رسز ين GISط يمح
AHP (4 ) وFAHP (511) ط يدر محGIS د ابزار نتوانيز مين
 يهاافته جنگلیل مناطق زواليه نقشه پتانسيته يبرا يمناسب

 يبرا يقو يعنوان ابزارز بهيآمار ن نيروش زم .دنباش زاگرس
زوال  يهاکانون یيزوال درختان و شناسا ينيبشيه نقشه پيته

 يهاروش يريکارگ بهج ینتا(. 1،9،95) است دهيبه اثبات رس
نشان رودار ه نقشه زوال درختان بيته يآمار برانيمختلف زم

ا فن ی (1) يبا مدل کرو ينگ معموليجیدهد که فن کريم
رطوبت خاک  يکمک يرهاياز متغ يريگبهره)با  نگيجیکوکر

 ه استها داشتداده يبرازش را برا نیبهترو جهت دامنه( 
(95.)  

 ده زواليبا پد ييارويروثر در ؤم يتيرياقدامات مد
 ک راهکاریعنوان بهزراعي(  )جنگل ياز آگروفارستر   

با  زاگرس يوره در مناطق جنگلظچندمن يتیریمد يشنهاديپ
شده بهره گرفته  يهان جنگلیبر ا يکاهش فشار انسان هدف
 ريتأثرآشکوب درختان در زاگرس یکشت ز؛ هرچند (19) است

 ريتأثن یشتريو ب (51،85،511) نده در زوال درختان داردیفزا
رآشکوب، یبا کشت ز يهايان کاربريزوال درختان از م

 يدر منطقه حفاظت يرآشکوب و کاربریبدون کشت ز يکاربر
؛ (511) دست آمدبهرآشکوب یکشت ز يدارا ي)قرق( در کاربر

از زاگرس  يرا در مناطق يتوان آگروفارسترين میبنابرا
بوده و در  يکشاورز ،ت اول در آن عرصهيداد که فعالپيشنهاد 
 اقدام کرد.کاشت درختان ، بهيکشاورز يهانياطراف زم

ط یبا شرا يبر سازگار يمبتن يکردهایازجمله رو    
 يهابر زوال درختان در جنگل غلبهکه سبب  يسال خشک

مار بانکت يتله يوسبهآب باران  يآور زاگرس شده است، جمع
 ياياست که سبب احبوده همراه قرق )در باالدست درختان( به

 استافته شدهیدرختان و کاهش زوال در درختان زوال
(81،84.)  

 يهاستميو امراض در اکوس هابا آفت یيايميمبارزه ش    
 بر وجود  يز مبتنين يستیه نشده و مبارزه زيتوص يعيطب

ن در حال حاضر، یاست، بنابرا درازمدت يپژوهش يازهاينشيپ
ن راهکار کنترل بحران زوال یترمهم يبهداشت يهابرش انجام

مار حذف يچهار ت انيمشود. از يقلمداد م روداردرختان ب
تفاع قطعات آلوده از درخت، حذف کامل تاج، قطع درخت از ار

خاک  يمتريسانت 51و قطع درخت از عمق  يمتريسانت 51
ن عملکرد را ی، بهتررودارزاد بزاد و دانهشاخه يهاهیپا انيمدر 

 يکه برا داشتآلوده  يهاشاخه يذف انتخابح يبرش اصالح
 شوديم شنهاديپ روداردرختان ب يدگيکاهش خسارت خشک

قطع از عمق  يمارهايدر ت يمان ن، کاهش زندهي. همچن(551)
زش یل ريدلمتر، بهيسانت 51متر و قطع از ارتفاع يسانت 51

و  بودهخفته  يهامقاطع برش و خفه شدن جوانه يخاک بر رو
ل ارتفاع کم يدل ها بهف جستيشتر تعليعالوه، شانس ببه

حاصل از  يهاه جستآسان دام ب يمقاطع برش و دسترس
مار ين دو تیاستفاده از ا ن،یبنابرا .استبوده  ادشدهی يمارهايت

. (551) شوديه نميمقابله با زوال درختان بلوط توص يدر راستا
شاخه و سرشاخه درختان سالم، پژوهشگران به  برش بارهدر

 قابلر يثأت ين نوع برش بهداشتیادند که يجه رسين نتیا
ها نشان يماريو ب هاتها به آفآن يش آلودگیدر افزا يتوجه 

شتر به يدرختان قطع شده ب که يطور به، (85،515) داده است
 يماريشتر به بيشده ب يبر شاخهخوار و درختان سوسک چوب

 ،تانشاخه، در درخ(. با قطع 515اند )بلوط آلوده شده يزغال
ها از راه زخم به يماريو ب هاتشتر آفيوجود آمده و بزخم به

در  يزنسرشاخهگر، قطع و ید يکنند. از سويدرختان نفوذ م
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 و در کردهف یجاد کرده و درختان را تضعیدرختان تنش ا
ها را کاهش یماریو ب هاتها در برابر آفجه مقاومت آنینت
 دهد.یم

ه يناح کيتفک بهمطالعات انجام شده درباره زوال 
 استان و يشيرو
زاگرس  یشیه روین مطالعات در ناحیشتریب ،جینتابر اساس    

 یرکانیه یشیه رویدرصد( و سهم ناح 1/19انجام شده است )
شتر یبکه  ییجادرصد است. از آن 7/6درصد و ارسباران  7/1

 یا جهین نتیل داده، چنیزاگرس را بلوط تشک یهاسطح جنگل
ده ین پدیاستان کشور، ا 69در  ،نی. همچندور از انتظار نیست

در دو  هاپژوهششتر یب قرار گرفته است که یبررس مورد
انجام درصد(  9/67)و لرستان درصد(  4/49)الم یاستان ا

 . اند شده
 ليو تحل يبندجمع

را  شناختی پدیده زوال بلوط بوم روابطتوان  یمجموع م در   
 کرد: یبند ر جمعیز شرح به
که تاکنون  ن بخش مشخص شدیدر ازوال و نوع گونه:  -

، بلندمازو ول یو برودار، مازودار، یگونه درخت پنجدرباره زوال 
، 1/61ب یترت ها بهمنتشر شده که سهم آن یمطالب یو اور

نکه گونه یدرصد است. با توجه به ا 9/9و  1/7، 6/6، 9/9
ز یده نین پدیافته برودار است و ایدر مناطق زوال یغالب درخت

جه قابل ین نتی، اداده استرخ زاگرس  یها جنگلشتر در یب
و ارسباران  یرکانیه یشیه رویوجود زوال در ناح .بودانتظار 

ز زوال در ینده نیدهد که ممکن است در آین هشدار را میا
 ر شود. یها فراگستمین اکوسیا

توان گفت یم یبندک جمعیدر زوال:  یشناسیماریآفت و ب -
 .B. mediterranea ،O. persica ،D)  یگونه قارچ 61که 

quercina ،I. krawtzewii، A. atra ،A. infectoria،A. 

consortialis، A. molorum، C. globosum ،E. 

nigrum ،I. eucalypti ،K. variispora ،P. sordida ،N. 

obiones،S. fimicola و P. formosus دو خانواده سوسک ،)
سه گونه  ،(Cerambycidaeو  Buprestidaeخوار )چوب
 ،(S. maltophiliaو  B. goodwinii ،B. pumilus) یباکتر

اه یگ (،L. hyrcanusو L. belgradiensisدو گونه نماتد )
ها و عنوان آفت بهزا و حشرات گال( L. europaeusموخور )
 یهادر جنگل بلوط اثرگذار بر زوال درختان یزایماریعوامل ب

، یرکانیه یها جنگل. در اندزاگرس شناخته شده یشیه رویناح
زوال  یزایماریعنوان عامل ببه B. mediterraneaقارچ 

 یهاارسباران، قارچ یها جنگلشده و در  یدرختان بلوط معرف
Phytophthora cryptogea،Pythium 

aphanidermatum ،Armillaria mellea ،
Dematophora sp. ،Fusarium sp. ،Trichoderma 

atroviride ،T. citrinoviride ،T. harzianum ،T. 

longibrachiatum  وT. polysporum در  اند.شده یمعرف
عنوان عامل به B. goodwinii ی، باکتریرکانیه یهاجنگل

مقاله  96تاکنون  شد. یزا زوال درختان بلندمازو معرفیماریب
 یهاشتر مطالعات در جنگلیکه بده ین باره به چاپ رسیدر ا

در  مطالعه کیتنها  .است بوده گونه برودار در مورد زاگرس
 ک پژوهشین یبلوط در زاگرس و همچن یهاگونه ریمورد سا

 انجام شده است، یرکانیو ه ارانبارس یها مورد بلوطدر 
ها و نده به آفتیآ یهاشود در پژوهشیشنهاد مین پیبنابرا

 ،زاگرس یها جنگلبلوط در  یهاگونه ریسا یزایماریعوامل ب
 پرداخته شود. یرکانیو ه ارسباران

مقاله درباره  61درختان: تاکنون  یزوال بر کارکردها ریتأث -
ده که با توجه یدرختان به چاپ رس یزوال بر کارکردها ریتأث
گوناگون درختان،  یده زوال بر کارکردهایگسترده پد ریتأثبه 

 شود.یده مین جستار دیشتر درباره ایب یهااز به پژوهشین
بر:  ر زوالیثأت یبه بررس توانیم یمطالعات ها شنهادیپازجمله 

ک جنگل )مانند تعرق، یدرولوژیاکوه یکارکردها (6
پوشش و تنه، تاج یدرولوژیاکوه یها، مشخصهییربا باران

شه یخاک توسط ر یدارسازیت و پای( تثب9 و نفوذ آب در خاک(
مورد  ندهیآ یها پژوهشدر  تواند یمدرختان اشاره کرد که 

 رد. یتوجه قرار گ
ن یشتریبدرخت:  یکم یها زوال درختان با مشخصهارتباط  -

 یهاتمرکز مطالعات درباره ارتباط زوال درختان با مشخصه
رابطه ها، که بر اساس آن (مقاله 91) درخت بود یکم

درختان با زوال متناقض گزارش شده و  یکم یها مشخصه
؛ ارائه دادن ارتباط یکسان درباره ایک نسخه یتوان ینم

ت در یدن به قطعیرس یشتر برایب یهااز به پژوهشین نیبنابرا
 شود.یده مین جستار دیا

توان  یم یبندک جمعیتوده: در  یها یژگیارتباط زوال با و -
پراکنش  یر مبدأ درختان بر زوال، الگویان کرد که درباره تأثیب

بر زوال و  یجنگل یهاپیر تیافته، تأثیدرختان زوال یمکان
پژوهش  96جنگل با زوال،  ین و انبوهارتباط تراکم درختا

 یبودن الگو یامورد کپه دو ج دریانجام شده که تنها نتا
م تراکم درختان با یافته و رابطه مستقیپراکنش درختان زوال

ن یت ایت بوده است )منظور از قطعیقطع یزوال درختان دارا
ده یها در مقاالت به چاپ نرسافتهین یاست که تاکنون نقض ا

جنگل و زوال  یختگیدرباره رابطه آم ،نیهمچن است(.
که  (694) ده استیک پژوهش به چاپ رسیدرختان، تنها 

افته اکتفا ین یا یریپذ میک پژوهش، به تعمیتوان با تنها ینم
 شود.یده مید بخشن یشتر در ایب یهااز به پژوهشیکرد و ن

: درباره ارتباط یوگرافیزیف یها یژگیارتباط زوال با و -
مقاله به چاپ  69، و زوال درختان یوگرافیزیف یهامشخصه

شتر موارد متناقض یدر ب یوگرافیزیف یهاافتهی. ده استیرس
 ،یکل طور به. م دادیرا تعمها توان آنین نمیهم یبوده و برا

ر در ییجاد تغین منابع ایتر از مهم یکی یوگرافیزیفمتغیرهای 
 ریتأثوه یهستند. اگرچه درک ش یجنگل یهاستمیاکوس

مختلف  یها کنش عاملل برهمیدل به یوگرافیزیف یرهایمتغ
م نور )جهت یاز تنظ یاز آن ناش یده است، اما بخش مهمیچیپ

ب و یا، شی)ارتفاع از سطح در یم رطوبتیب دامنه( و رژیو ش
به  عواملن یاز ا یناش ریتأثجهت( است. مشخص شدن 

ا در معرض خطر یکه دچار زوال هستند  یمناطق ییشناسا
 کند.یده زوال هستند، کمک میگسترش پد

خاک: در مورد ارتباط زوال و  یهایژگیارتباط زوال با و -
از به یده که نیخاک، هشت پژوهش به چاپ رس یهامشخصه

. تنها کند یم یرا الزامنه ین زمیشتر در ایب یهایبررس
ن است که زوال یان کرد ایبتوان یت میکه با قاطع یا جهینت
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ق بوده يعم يهاشتر از خاکيعمق بکم يهادرختان در خاک
ر زوال درختان بر يثأنده به تیشود در آيشنهاد ميپ است.
 يزيحاصلخکه در  یيایو باکتر ي، قارچيکروبيم يهاتيجمع

 دارند، پرداخته شود. يديخاک نقش کل
  يبه بررس ک پژوهشیتنها  ارتباط زوال با گذر زمان: -

 يزاگرس پرداخته و جا يشیه رويزوال درختان در ناح يادوره
 يرکانين و هاارسبار يها جنگلدر  مشابه يها پژوهش يخال

 .کامالً محسوس است
ر ينه تأثيم و گردوغبار و رابطه آن با زوال: در زمير اقلييتغ -

مطالعه انجام شده است که  51 ،بر زوال يمياقل يپارامترها
ن ی. اندا هزاگرس تمرکز داشت يشیه رويها در ناحآن يهمگ

ر یش مقادیدهند که کاهش بارش و افزاينشان م ها پژوهش
تعرق و  ريو تبخ يديهوا، سرعت باد، تشعشع خورش يدما

ده شده ین پدید ایا تشدیش احتمال زوال درختان یافزاسبب 
م با زوال درختان بلوط در ير اقلييرابطه تغ يبررس است.
شنهاد ينده پیدر مطالعات آ يرکانيارسباران و ه يها جنگل

، غبار بر زوال درختان و م گردير مستقيثأت ،نيهمچن شود.يم
در پنج مطالعه به  شده و يزاگرس بررس يشیه رويتنها در ناح

  ده است.ياثبات رس
که در  يند پنج پژوهشیبرآدرباره زوال:  يمطالعات اجتماع -
ر مشارکت انجام شده، ب تنها در زاگرسهم  نه و آنين زمیا
وضع ت یبا زوال و تقو یيارویرو يبرا يشتر مردم محليب

 . دارد ديتأکها آن ياقتصاد
ند مطالعات یبرآزوال:  ينيبشيکاربرد فنون مختلف در پ -

دور،  از سنجش يهاکيدهد که استفاده از تکنينشان م
، GISط يدر مح يبيترک يسازمدل يها آمار و روشنيزم

افته در یمناطق زوال ينيبشيو پ یيشناسا يبرامناسب  يابزار
مقاله در  51شوند و تاکنون يزاگرس شناخته م يشیه رويناح

 ده است.يبه چاپ رس موضوعاتن یا
ده زوال: یبا پد یيارویمؤثر در رو يتیریاقدامات مد -
که با  يبر شاخههمراه قرق منطقه و  بانکت به يريکارگ به

احتمال فراوان رزنده همراه است، بهيغ يهابرداشت شاخه
زوال در درختان  يماريد متوقف کردن( بیسبب کندتر )و شا
و قطع کامل درختان  يآگروفارستر ،نيخواهد شد. همچن

مقابله با  يح برايناصح يتیریعنوان اقدامات مدافته بهیزوال
ده یدر مقابله با پد نه اقدامات مؤثريزوال شناخته شدند. در زم

از به يده است که نيزوال تنها هفت مقاله به چاپ رس
 شود.يده مین موضوع دیشتر درباره ايب يها يبررس

شناسیآسیب
هاي جنگلي که پدیده  سازگان درخصوص علل زوال بوم    

هاي مختلفي  تئوري  زوال بلوط نيز از آن مستثني نيست،
زیستي، تئوري عوامل  محيطهاي  ازجمله تئوري استرس

کننده، تئوري تغيير یا  کننده و مشارکت مستعدکننده، شروع
و تئوري اکولوژیکي مطرح شده است. در تمام  تخریب اقليم

هاي فوق یک اصل واحد وجود دارد و آن این است که  تئوري
هرگاه فشار وارد بر جنگل فراتر از آستانه تحمل آن باشد، 

هاي زاگرس  مروزه این شرایط در جنگلزوال رخ خواهد داد. ا
رخ داده است و نتایج عيني آن همانند آنچه در این مقاله 

وضوح قابل مشاهده است. آنچه که مسلم است  بررسي شد، به
دسته از عوامل  در بين عوامل اثرگذار بر بروز پدیده زوال آن

کنند، از  که شرایط الزم را براي بروز این رخداد فراهم مي
باالتري دارند. ازجمله  و جایگاه بوده بيشتري برخوردار تياهم

توان به تغييرات اقليمي که به اشکال مختلف  این عوامل مي
افزایش  و سالي متمادي، کاهش بارش هاي خشک دورههمانند 

اند، اشاره کرد. فشارهاي  طول دوره خشکي نمود پيدا کرده
هاي  داريبر هاي زاگرس همانند بهره انساني وارد بر جنگل

سنتي، چراي دام، زراعت زیرآشکوب و تغيير کاربري جنگل 
اند، بنابراین بسيار حائز  نيز همگام با عوامل اقليمي عمل کرده

اهميت هستند. اثرگذاري دو مجموعه عوامل فوق شرایط را 
ها و آفات فراهم کرده که تير خالص  براي بروز انواع بيماري

 اند.  کشور زدهسازگان ارزشمند  را به این بوم
ک بحران یکه به  زوال بلوطده یپدت ينظر به اهمدرکل،    
ده در ین پدیاز است جوانب مختلف اي، نل شده استیتبد يمل

از طور که  همان .شود يبررس يشتريات بيبا جزئ هر منطقه
از  ياريشده مشخص شد، بس انجام يها ند پژوهشیبرآ

ن موضوع یاند. ا داشته يج متناقض و متضادیمطالعات نتا
 باشد:ن بحران یدر مواجهه با ا ينکته اساس تواند مؤید دو مي
 ن این پدیدهبودده يچيو پ يچندبعد  -
 پژوهي  پراکنده -
چندبعدي و پيچيده بودن پدیده زوال بلوط جزو اصول و    

عبارت دیگر، در دل این پدیده  ارکان این بحران است. به
ي از یزگر  آید. بنابراین، حساب مي آن بهنهفته بوده و جزو ذات 

هاي  ویژگيآن نيست و دستيابي به نتایج متناقض و متضاد از 
اي که نباید از آن غافل شد  این بحران است، اما نکتهذاتي 

پژوهي و عدم وجود یک سياست کالن و  این است که پراکنده
ملي در مواجهه با این بحران تناقضات را دوچندان کرده است. 

متولي اجرایي کشور از همان آغاز بروز بحران   هرچند دستگاه
ي را شمسي سعي کرد راهکار و سياست واحد 08در دهه 

رسد  نظر مي براي مواجهه با این پدیده درپيش گيرد، اما به
سازي  دست نيامده است. تصميم توفيق چنداني در این زمينه به

اجرایي کشور و تشریح اهميت موضوع در سطوح عالي  بدنه
توانست شرایط را براي   کشور همانند هيئت دولت مي

بتواند با  کرده و پژوهش در کنار اجرا سهلپژوهي  پراکنده
اتخاذ یک برنامه کالن به بررسي جوانب و زوایاي مختلف و 
مبهم آن بپردازد. طبيعي است که اجراي برنامه در سطح 

تري شود که  تر و کامل توانست منجر به نتایج قطعي کالن مي
عين پاسخگویي به ابهامات این رخداد بتواند جامعيت نيز در 

هاي اخير این مهم  طي سالرسد  نظر مي داشته باشد. البته به
گيري است و سازمان جنگلها، مراتع و  در حال شکل

دنبال اتخاذ سياستي واحد در سطح ملي  آبخيزداري کشور به
 براي مواجهه با این بحران است.
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Abstract 

    In this study, all the papers about oak decline phenomena in forests of Iran have been 
reviewed. One hundred and twelve papers from 51 journals were reviewed, and the information 
presented in each paper was analyzed and finally summarized. Eighty seven percent of the 
papers were about Brant’s oak (Quercus brantii Lindl.). Most of the studies were focused on the 
pest and desease of oak decline. The relationship between decline and quantitative 
characteristics of trees has conflicting results. Concerning the relationship between decline and 
stand characteristics, only in two cases, the results were certain: the clump pattern of delined 
trees and the direct relationship between stand density and oak decline. The findings were 
contradictory in most cases about the relationship between the physiographic characteristics and 
the decline of trees. The certain result about the relation between decline and soil properties was 
that the decline of trees in shallow soils was more than deep soils. Regarding to climatic 
research, precipitation reduction and an increase of air temperature, wind speed, solar radiation, 
evapotranspiration, and dust increased the probability of decline or intensification of the 
phenomenon. Furthermore, the contribution of local people to confront the oak decline and 
reinforcing of their economies was emphasized in various studies. According to the literature 
reviews, the use of crescent-shaped bound with preservation of region, and the sanitation cutting 
of branches will be more likely to decrease the process of decline in trees. Overall, publishing 
papers suggest two important features of the oak decline phenomenon, including 
multidimensionality, complexity and sporadic research. Also, it seems that as time passed, the 
range of areas affected by this phenomenon has increased and the lack of essential research 
about this phenomenon is felt. 
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