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مقدمه
گونههای مختلف جنس بلوط ( )Quercusگستره وسیعی را
در نواحی رویشی زاگرس ،هیرکانی و ارسباران بهخود
اختصاص دادهاند ( .)691با توجه به روند رو به افزایش تخریب
منابع جنگلی کشور ،بسیاری از پایههای با ارزش بلوط در
سالهای گذشته از بین رفته یا در حال از بین رفتن هستند.
امروزه جنگلهای بلوط کشور با پدیده زوال بلوط ( Oak
 )declineمواجه هستند که مشکالت یادشده را دوچندان
کرده است .نخستین گزارشها در مورد این پدیده در سال
 6912به ثبت رسیده است ( ،)621هرچند این پدیده در دیگر
نقاط دنیا بهویژه جنگلهای بلوط اروپا سابقه طوالنیتری
(بیش از یک قرن) دارد (.)621،621
بیشترین حضور گونههای بلوط ،در جنگلهای زاگرس
است .جنگلهای زاگرس با گسترهای بیش از پنج میلیون
هکتار از حساسترین و مهمترین جنگلهای کشور بهحساب
میآیند .این جنگلها از منطقه پردانه شهرستان پیرانشهر در
استان آذربایجان غربی آغاز و در راستای رشتهکوههای
زاگرس تا پیرامون فیروزآباد در استان فارس ادامه مییابند.
سه گونه اصلی بلوط در این منطقه شامل برودار /بلوط ایرانی
( ،)Q. brantii Lindl.مازودار ( )Q. infectoria Oliv.و
ویول ( )Q. libani Oliv.انتشار دارند ( .)691،11در
جنگلهای هیرکانی ،گونههای اصلی بلوط شامل بلندمازو ( Q.
 ،)castaneifolia C. A. Mey.اوری ( Q. macranthera

 )Fisch. et Mey.و بلوط سفید/پترآ ( Q. petraea L. ex
 )Ehrh. subsp. iberica (Stev.) Krassiln.هستند و در
جنگلهای ارسباران ،دو گونه اوری و بلوط سفید یافت
میشود (.)629
در این پژوهش بهمرور و تحلیل پژوهشهای انجام شده
درباره پدیده زوال بلوط در جنگلهای کشور پرداخته شد.
پایگاه دادههای این پژوهش ،مقاالت مختلفی بود که به زبان
فارسی ( 14مقاله) و انگلیسی ( 21مقاله) تا انتهای مردادماه
 6911خورشیدی (آگوست  2261میالدی) چاپ شده بودند.
مقاالت فارسی در  92نشریه به چاپ رسیدهاند که بیشترین
سهم ( 66مقاله) متعلق به نشریه تحقیقات جنگل و صنوبر
ایران است .مقالههای انگلیسی نیز در  26نشریه مختلف چاپ
شدهاند که دو نشریه  Forest Pathologyو Journal of
 Forest Scienceبا چاپ چهار مقاله ،سهم بیشتری نسبت به
سایر نشریهها داشتهاند.
در این پژوهش در ابتدا بهطور مختصر به پیشینه پدیده
زوال بلوط در جهان و داخل کشور اشاره شده ،سپس درباره
ارتباط زوال با نوع گونه ،آفت و بیماریشناسی آن ،تأثیر زوال
بر کارکردهای درختان ،ارتباط زوال با ویژگیهای کمی
درختان ،ویژگیهای توده جنگلی ،فیزیوگرافی ،خاک ،گذر
زمان ،تغییر اقلیم و گردوغبار ،مطالعات اجتماعی درباره زوال،
کاربرد فنون مختلف در پیشبینی زوال ،اقدامات مدیریتی مؤثر
در رویارویی با زوال و مطالعات انجام شده درباره زوال در هر
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چکيده
در این پژوهش به بررسي کليه مقاالتي که درباره پدیده زوال بلوط در جنگلهای ایران به چاپ رسيده است ،پرداخته شد .بر
این اساس 112 ،مقاله در  11نشریه بررسي شد و اطالعات ارائهشده در هر مقاله ،تحليل و درنهایت جمعبندی شد .بيشترین
سهم مقاالت ( 78درصد) مربوط به بلوط ایراني ( )Quercus brantii Lindl.بود .براساس نتایج ،بيشترین تمرکز مطالعات درباره
آفات و بيماریهای مسبب زوال درختان بلوط بود .بين ویژگيهای کمّي درختان و زوال ،نتایج متناقض بهدست آمد .درباره ارتباط
زوال با ویژگيهای توده ،تنها نتایج در دو مورد کپهای بودن الگوی پراکنش درختان زوالیافته و رابطه مستقيم تراکم درختان با
زوال درختان دارای قطعيت بود .درباره ارتباط مشخصههای فيزیوگرافي و زوال درختان ،یافتهها در بيشتر موارد متناقض بود.
نتيجه قطعي درباره رابطه زوال با ویژگيهای خاک این بود که زوال درختان در خاکهای کمعمق بيشتر از خاکهای عميق است.
در بخش اقليمي ،کاهش بارش و افزایش مقادیر پارامترهای اقليمي دمای هوا ،سرعت باد ،تشعشع خورشيدی ،تبخير ،تعرّق و
گردوغبار سبب افزایش احتمال زوال درختان یا تشدید این پدیده شده است .همچنين ،مشارکت بيشتر مردم محلي برای
رویارویي با زوال و تقویت وضع اقتصادی آنها در مطالعات مختلف تأکيد شده است .به استناد منابع ،بهکارگيری بانکت بههمراه
قرق منطقه و برش شاخههای خشکيده بهاحتمال فراوان سبب کندتر شدن روند زوال در درختان خواهد شد .درمجموع،
پژوهشهای موجود داللت بر دو ویژگي مهم پدیده زوال شامل چندبعدی و پيچيده بودن و پراکندهپژوهي داشتند .همچنين ،بهنظر
ميرسد با گذشت زمان ،گستره مناطق درگير با این پدیده افزایش یافته و جای خالي برخي پژوهشهای ضروری درباره این
پدیده احساس ميشود.
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ناحیه رویشی و استان اطالعات ارائه و تحلیل شده و درنهایت
جمعبندی انجام شده است.
تاريخچه پديده زوال بلوط

زوال و نوع گونه

غالب درختان زوالیافته در ناحیه رویشی زاگرس از جنس
بلوط هستند ( ،)659،693،11،19،14،51،55،34هرچند که
گونههای دیگر نیز دچار زوال شدهاند ( .)699،34حتی در
برخی پژوهشها ،زوال گونههای دیگر بیشتر از بلوط گزارش
شده است (.)699
آفت و بيماريشناسي پديده زوال

دو گونه قارچی Biscogniauxia mediterranea (D.
) 691،695،691،13،56،59،94،91،34،61،65 Not.) Kuntze
و Obolarina persica Mirab., Y.M. Ju, H.M. Hsieh
 )94،91( & J. D. Rogers, sp. Nov.بهعنوان قارچهای
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عامل بیماری زغالی بلوط که بر گونه برودار اثرگذار هستند ،در
جنگلهای زاگرس شناخته شدهاند؛ هرچند در پژوهشی ذکر
شده که گونه قارچی Inonotus krawtzewii (Pilát) Pilát
نیز سبب زوال درختان برودار شده و نشانههای زوال آن شبیه
به قارچ عامل بیماری زغالی بلوط است ( .)53این قارچها
سبب ایجاد زخمهای نکروتیک روی ساقه ،شاخه و تنه اصلی
بلوط میشوند ( .)59وقوع تنش خشکی و دمای بیشتر از حد
معمول ،زمینهساز تهاجم قارچ  B. mediterraneaبه درختان
شناخته میشود ( .)691هنگامیکه درخت تحت تنش کمآب ی
واقع میشود ،این قارچ از حالت کمون به بیماریزا تبدیل
میشود ( .)691،65در مطالعه دیگر 66 ،گونه قارچی جدید که
در شاخه ،برگ ،ریشه و یا تنه درختان زوالیافته برودار حضور

نیز بهعنوان عامل زوال گونههای مازودار و ویول در زاگرس
گزارش شده که سبب زوال بذر ،شاخهها و برگ درختان
میشود ( .)13اگرچه برای بررسی قارچهای مسبب زوال
درختان نیاز به بررسیهای مولکولی قارچها است و ممکن
یادشده،
قارچهای
بر
افزون
است
قارچهای دیگری نیز سبب زوال درختان شوند ( .)53قارچ B.
 mediterraneaنیز بهعنوان عامل اصلی بیماری زغالی بلوط
درختان بلندمازو در گلستان شناخته شده است
( .)16،15،691،699درباره زوال اوری در ارسباران نیز
Pythium
قارچهای ،Phytophthora cryptogea
،Armillaria
mellea
،aphanidermatum
، )95( Fusarium sp. ،Dematophora sp.
T.
،Trichoderma atroviride P. Karst.1892.
T. ،T. harzianum Rifai. 1969. ،citrinoviride
 longibrachiatum Rifai. 1969.و T. polysporum
 )91( (Link) Rifai.1969.عنوان شدهاند.
سوسکهای چوبخوار از دو خانواده Buprestidae
( )695،56و  Cerambycidaeازجمله مهمترین آفتهای
مسبب زوال درختان برودار شناخته میشوند ( .)699درواقع ،
افزایش دخالت انسان در طبیعت سبب بههم خوردن تعادل
میان حشرات گوناگون و حذف تدریجی حشرات شکارگر این
دو خانواده سوسک چوبخوار شده و عرصه را برای بروز و
پیدایش سوسکهای چوبخوار در زاگرس افزایش داده است.
در برخی پژوهشها اثر سوسکهای چوبخوار در زوال
درختان برودار بیشتر از اثر قارچ زغالی بلوط گزارششده است
( .)651همچنین ،ارتباط قوی بین حضور سوسکهای
چوبخوار و بیماری زغالی بلوط در درختان برودار دیده شده
که نشان میدهد سوسکهای چوبخوار میتوانند نقش
مهمی در انتقال قارچ عامل بیماری زغالی بلوط داشته باشند
( .)696درواقع ،سوراخهای خروجی که بهوسیله الرو سوسک
چوبخوار در تنه درختان ایجاد میشود ،یکی از راههای اصلی
ورودی آلودگیهای قارچی عامل بیماری زغالی بلوط است.
بهعالوه ،سوسکهای چوبخوار با تماس مستقیمی که با
اسپور قارچها دارند ،میتوانند از عوامل مهم انتقال بیماری
باشند (.)696
بررسیها نشان میدهد که درختان برودار مبتال به گیاه
نیمهانگلی موخور ( )Loranthus europaeus Jacq.بهنوع ی
دارای خشکیدگی شاخه یا ساقه هستند و بر این اساس
نتیجهگیری شد که فعالیت موخور در خشکیدگی شاخه یا تاج
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پژوهشها نشان میدهد که پدیده زوال بلوط معضلی
جهانی است و در کشورهای استرالیا ( ،)19کره جنوبی (،)49
چین ( ،)651ژاپن ( ،)16هندوستان ( ،)39ترکیه ( ،)39الجزایر
( ،)35تونس ( ،)41روسیه ( ،)691اوکراین ( ،)696اسلوون ی
( ،)93اسلوواکی ( ،)694لهستان ( ،)693مجارستان (،)691
مولداوی ( ،)54بلغارستان ( ،)1رومانی ( ،)696جمهوری چک
( ،)99لتونی ( ،)699ولز ( ،)99صربستان ( ،)691کرواس ی
( ،)634انگلستان ( ،)91سوئیس ( ،)699یونان ( ،)691ایتالیا
( ،)631آلمان ( ،)19اتریش ( ،)31بلژیک ( ،)659هلند (،)633
فرانسه ( ،)91سوئد ( ،)695فنالند ( ،)699اسپانیا ( ،)95پرتغال
( ،)99مکزیک ( ،)694کلمبیا ( ،)699آمریکا ( )31و کانادا () 99
گزارش شده است ،بنابراین نزدیک به  99کشور دنیا با این
پدیده روبرو هستند .نظریههای گوناگونی درباره بروز پدیده
زوال بلوط مطرح است ،ولی آنچه بیشتر پژوهشگران بر آن
اتفاق نظر دارند این است که تنها یک عامل نمیتواند دلیل
این پدیده باشد ،بلکه ایجاد این بحران تحت تأثیر چندین
عامل است که همزمان یا با تواتر رخ میدهند ( .)4به بیان
دیگر ،این پدیده چند بعدی و پیچیده است و تنوع عوامل
تأثیرگذار بر این پدیده ،کار قضاوت و برنامهریزی در رابطه با
آن را بسیار دشوار کرده است .جمعبندی مطالعات انجامشده و
پیشنهاد برای مطالعات آینده در زمینههایی که به آن پرداخته
نشده یا کمتر پرداختهشده میتواند به تکمیل اطالعات درباره
این پدیده کمک شایانی نماید.

داشتند ،شناسایی شدند که عبارتند از (Alternaria atra :)69
A.
)،A. infectoria E.G. Simmons ،(Preuss
)،A. molorum (Ruehle) ،consortialis (Thüm.
Epicoccum nigrum ،Chaetomium globosum Kunze
،Immersidiscosia eucalypti (Pat.) Kaz. ،Link
)،Kalmusia variispora (Verkley, Göker & Stielow
)Neocamarosporium ،Petriella sordida (Zukal
) obiones (Jaapو Sordaria fimicola (Roberge ex
Paecilomyces
) .Desm.همچنین ،بهتازگی قارچ
 formosusبهعنوان یکی از قارچهای مسبب زوال درختان
برودار معرفی شده است ( .)699قارچ Discula quercina
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درختان و درنتيجه زوال درختان نقش اساسي دارد
( .)815505،15002درواقع 5موخور با کاهش عناصر معدن ي
مانند نيتروژن 5پتاسيم 5فسفر و منيزیم در برگ درختان 5سبب
ضعف درخت و در نتيجه زوال آن ميشود (.)002
نماتدها نيز مسبب زوال درختان برودار شناخته شدهاند که
ازجمله آنها ميتوان به دو گونه Laimaphelenchus
 belgradiensis Oro, 2015و L. hyrcanus Miraeiz,
 Heydari, Maaﬁ & Bert, 2015اشاره کرد ( .)085یافتهها
در جنگلهاي زاگرس نشان ميدهد که بروز گال سبب زوال
درختان ميشود .درواقع 5گال نوعي تغيير شکل بافتهاي
گياهي است که توسط برخي از حشرات به درختان القا شده و
حشرات (بهویژه زنبورها) از آن بهعنوان تغذیه یا پناهگاه
استفاده ميکنند .گال با تغيير ترکيبات ثانویه برگ درختان
برودار 5سبب ضعف درختان شده و در زوال درختان تأثير
شگرفي دارد (.)015
باکتريها نيز ميتوانند بر زوال درختان بلوط اثرگذار باشند.
یافتهها نشان ميدهند که در جنگلهاي زاگرس 5باکتريهاي
 Bacillus pumilus 5)001( Brenneria goodwiniiو
 )8( Stenotrophomonas maltophiliaو در جنگلهاي
هيرکاني باکتري  )001( B. goodwiniiسبب زوال درختان
جنس بلوط ميشود.
تأثير زوال بر کارکردهاي درختان
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برودار شده است ( .)018از نظر فيزیولوژي 5مقدار پرولين برگ
درختان زوالیافته بيشتر از درختان سالم بوده است ( )11که
پاسخ درخت نسبت به تنش حاصل از زوال است .مقدار
رنگيزههاي فتوسنتزي در درختان سالم و زوالیافته تفاوت
معنيداري نداشته ( )11که ميتواند بازگوکننده این باشد که
درخت در راستاي رویارویي با زوال 5تغييري در فعاليت
فتوسنتزي خود نميدهد و در شرایط بحراني نيز فعاليتهاي
فتوسنتزي خود را ادامه ميدهد .اگرچه یادآوري این نکته
ضروري است که درختان زوالیافته فتوسنتز کمتري نسبت به
درختان سالم دارند 5زیرا در اثر زوال 5سطح تاج آنها کاهش
یافته و بنابراین سطح فتوسنتزکننده آنها کم ميشود.
همچنين 5درختان زوالیافته بلوط توان کمتري در گياهپاالیي
عناصر سنگين نسبت به پایههاي سالم دارند (.)01
زوال سبب ایجاد تغيير در مقدار ترکيبات ثانویه در برگ
درختان برودار ميشود که با بررسي این جستار ميتوان به
گسترش و کنترل شرایط تنشزا در اثر این پدیده پيبرد
( .)01،588مقادیر مشخصههاي تانن کل و تانن متراکم در
برگ درختان زوالیافته بهطور معنيداري بيشتر از درختان
سالم است و مقادیر مشخصههاي قند نامحلول 5قند اصلي
محلول و آنتياکسيدان در برگ درختان سالم بهطور
معنيداري بيشتر از درختان زوالیافته است ( .)88بر اثر زوال5
مقدار رنگيزههاي فتوسنتزي کاهش ميیابد و در نتيجه
محتواي قندي و آنتياکسيداني برگ کم ميشود .کاهش
مقدار قندهاي نامحلول برگ یکي از راهبردهاي فراگير
گياهان در شرایط کمآبي است که در برگ درختان دچار زوال
نيز دیده ميشود ( .)88در اثر بروز زوال 5ترکيبات فالونوئيدي
و فنل کل در برگ درختان زوالیافته بيشتر از درختان سالم
برودار مشاهده شد که احتمال ميرود این ترکيبات نقش
مؤثري در افزایش مقاومت درختان برودار در برابر پاتوژنها و
در نتيجه افزایش زندهماني درختان داشته باشند (.)01،
یکي از مهمترین وظایف بافت چوبي درختان 5انتقال شيره
خام از ریشه به تاجپوشش است و ویژگيهاي این بافت (مانند
پهناي حلقههاي رویشي و اندازه آوندها) تأثير مهمي در تعيين
توان هيدروليک درخت دارد ( .)10کوچکتر شدن پياپي
آوندهاي چوبآغاز 5افزایش تعداد آوندهاي چوبآغاز و کاهش
پهناي حلقههاي رویشي درختان زوالیافته و پيرو آن کاهش
رویش قطري درختان ازجمله نشانههاي تأثير پدیده زوال بلوط
بر ویژگيهاي چوب درختان زوالیافته است ( )001که با این
تغييرات 5مقدار هدایت هيدروليکي درختان نيز کاهش ميیابد.
مقایسه حلقههاي رویشي درختان زوالیافته و سالم برودار در
جنگلهاي خرمآباد نشان داد که روند رشد درختان تا پيش از
آغاز زوال کامالً مشابه بود 5ولي از زمان آغاز پدیده زوال به
بعد در منحني رویش درختان در حال زوال افت رویش
مشخصي مشاهده شد .از زمان آغاز زوال به بعد 5بهرغم
افزایش بارندگي در منطقه مورد مطالعه در چند سال منتهي به
پژوهش انجامشده نسبت به سالهاي پيشين 5افزایش رویش
در درختان زوالیافته دیده نشد؛ این بدان معناست که با توجه
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زوال درختان تأثير شدیدي بر وضعيت مورفولوژیک و
فيزیولوژیک برگ درختان زوال یافته دارد 5بهطوريکه گزارش
شده ميانگينهاي سطح برگ 5مقدار آب برگ 5رطوبت وزن ي
برگ 5تراکم روزنههاي آبي در برگ و محتواي رطوبت نسبي
برگ درختان برودار بر اثر زوال کاهش چشمگيري داشته
است ( .)15511مطالعه صفات روزنه و برگ ميتواند در
شناسایي ژنوتيپهاي مقاوم به بيماري زوال درختان کمک
شایاني نماید و با بهرهگيري از این اطالعات ميتوان درختان
مقاوم در برابر زوال درختان را شناخت ( .)051دليل کاهش
سطح برگ این است که برگ درختان زوالیافته برودار در اثر
مشکالت دریافت آب بهوسيله درخت 5سطح خود را کاهش
داده تا بتواند مانند گذشته فتوسنتز خود را در اندازه نرمال نگه
دارند .هنگاميکه خشکسالي رخ ميدهد 5درختان براي
جبران کمبود رطوبت هوا و خاک و جلوگيري از تعرق 5سطح
برگ خود را کاهش و ضخامت برگ (احتماالً ضخيم شدن
الیههاي کوتيکولي) خود را افزایش ميدهند .شاخص محتواي
رطوبت نسبي برگ و مقدار آب برگ درختان زوالیافته کمتر
از درختان سالم بوده ( )15511که بيانگر این نکته است که
رطوبت خاک بهوسيله درختان سالمتر بهخوبي جذب شده و
سرخشکيدگي درختان احتماالً بهعلت نقصان در سيستم
آبرساني ریشهها یا آوندها در مسير انتقال آب از ریشه تا
برگ باشد .همچنين 5ممکن است درختان سرخشکيده توانایي
نگهداري آبي را که بهوسيله ریشه آنها جذبشده است5
نداشته و بهراحتي از طریق برگ از بدنه درخت خارج ميشود؛
بنابراین طبيعي است که محتواي رطوبت نسبي برگ در
درختان زوالیافته کاهش یابد .همچنين 5زوال سبب کاهش
مقادیر بيشينه پتانسيل آب برگ ( Predawn Leaf Water

 5)Potentialکمينه پتانسيل آب برگ ( Midday Leaf
 )Water Potentialو کلروفيل در برگ درختان زوالیافته
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به پدیده زوال ،فعالیت الیه زاینده درخت کاهش یافته و
درخت احتماالً توان رویش دوباره خود را از دست داده و حتی
با بهبود شرایط اقلیمی ،امکان از سرگیری رویش وجود نداشت
(.)661
زوال بر ویژگیهای بذر درختان نیز اثرگذار است،
بهطوریکه کمترین درصد جوانهزنی ،میانگین تعداد بذر در
مخروط و سرعت جوانیزنی در درختان زربین با شدت زیاد
زوال دیده شد ( .)93جای چنین پژوهشی درباره گونه بلوط
خالی است.
ارتباط زوال درختان با مشخصههاي کمي درخت

درجه آمیختگی جنگل بر مقدار و وسعت زوال درختان
اثرگذار است ،بهطوریکه زوال درختان در تیپهای خالص
بیشتر از تیپهای آمیخته است ( .)601دلیل این یافته رقابت
درونگونهای ذکر شده است ،زیرا راهبرد درختان یک گونه،
برای رسیدن به منابع آبی و مواد غذایی همانند بوده و برای
همین زوال درختان در تیپهای خالص شدیدتر است .فرم
درختان نیز بر بروز پدیده زوال تأثیرگذار است ،بهطوریکه در
بیشتر مطالعات زوال در درختان شاخهزاد بیشتر از دانهزاد
مشاهده شده است ( )55،16،13،11،16،696،650،1،1که دلیل
آن کم بودن قطر جستها ،تراکم بیشتر درختان شاخهزاد،
فشار رقابتی میان جستها و سن زیاد کندههای تولیدکننده
جست عنوان شده است .برخی مطالعات نیز به بیشتر بودن
زوال در فرم دانهزاد نسبت به شاخهزاد اشاره کردهاند
( .)13،629،651پژوهشگران ازجمله دالیل بیشتر بودن زوال
در فرم دانهزاد نسبت به شاخهزاد را در نیاز آبی بیشتر درختان
دانهزاد میدانند که بهدنبال کاهش بارش ،اثرات زوال در
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ارتباط زوال با ويژگيهاي توده
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نتایج موجود درباره رابطه قطر برابر سینه درخت و زوال
متناقض است .برخی پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که
زوال در درختان کمقطر بلوط بیشتر است
( )611،13،16،10،02،61،66،1و باید عملیات پرورشی بر روی
درختان کمقطر متمرکز شود .دلیل این یافته را نیز به
حساسیت بیشتر درختان جوانتر به تنش خشکی ،ریشه افشان
و عمق کمتر ریشهدوانی (نسبت به درختان با ابعاد بزرگتر)
نسبت دادهاند .برخی دیگر از پژوهشگران به این نتیجه
رسیدند که رابطه مستقیمی میان قطر برابر سینه درختان و
پدیده زوال است و زوال در درختان قطورتر بیشتر است
()91،55،51،11،11،629،651،1؛ اگرچه بیان کردند که
نمیتوان این یافته را بهطور کامل به پدیده زوال ارتباط داد،
چون برخی از این درختان بهدلیل رسیدن به سن دیرزیستی و
مرگ فیزیولوژیک دچار زوال شدهاند .همچنین ،دلیل دیگر کم
بودن درصد زوال درختان در طبقات کمقطر را نیاز کمتر این
درختان به رطوبت خاک میدانند .در برخی مطالعات دیگر،
پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که بروز زوال در تمام ی
طبقات قطری درختان برودار به شکل بهتقریب یکسان تأثیر
گذاشته ،در نتیجه پدیده زوال بر الگوی کلی برازش قطر
درختان تأثیر معنیداری نداشته است (.)32،660
در بیشتر پژوهشها با افزایش ارتفاع درخت ،خشکیدگی
درختان کاهش یافته است ( .)61،02،13چنین یافتهای شاید
به این دلیل است که درختان کوتاهتر ،جوانتر و شاخهزاد
بوده ،درنتیجه رقابت درونگونهای میان جستهای آنها
زیادتر بوده و از سوی دیگر ،بهدلیل ارتفاع کمتر ،آنها بیشتر
در معرض آفتها و بیماریها قرار گرفتهاند ( .)651فقط در دو
پژوهش همبستگی مثبت و معنیداری میان زوال با ارتفاع
درخت بهدست آمد ( )01،91که اشاره شده درختان بلندتر،
بهدلیل محدودیت هدایت هیدرولیکی ،بیشتر از درختان
کمارتفاع ،تحت تأثیر تنش خشکی بوده و در برابر پدیده زوال
آسیبپذیر هستند .در برخی پژوهشها نیز ارتباط معنیداری
بین ارتفاع درخت و مقدار خشکیدگی بهدست نیامد ( )32که
دلیل احتمالی آن به یکنواختی و عدم تغییرات زیاد در ارتفاع
درختان توده مورد بررسی ارتباط داده شده است.
بهطور معمول ،نخستین نشانههای پدیده زوال درختان در
تاج آنها ظاهر میشود؛ از اینرو نشانههای بروز پدیده زوال
را میتوان در وضعیت تاج درختان بررسی کرد .زوال درختان
با ابعاد تاج رابطه مستقیم دارد و تاجهای با ابعاد بزرگتر
آسیب بیشتری یافتهاند ( .)666،13،36،01،91،61بهنظر

میرسد که درختان دارای تاج بزرگ ،بهدلیل محدودیت منابع
در دسترس ،برای مقابله با پدیده زوال مشکالت بیشتری
داشته باشند .از میان متغیرهای سطح تاج ،ارتفاع تاج ،نسبت
تاج (طول تاج زنده به ارتفاع درخت) ،تراکم تاج و حجم تاج،
بیشترین رابطه زوال با متغیر تراکم تاج بهدست آمد،
بهطوریکه تاجهای بستهتر ،کمترین درصد زوال را داشتند و
تنکی تاج درختان بلوط را میتوان شاخص مناسبی برای
تشخیص احتمال ابتالی درخت به این پدیده در نظر گرفت
( .)36درواقع ،درختانی که تراکم بیشتر و تاج بزرگتری داشته
و در عینحال خشکیدگی کمتر و نورربایی بیشتری در تاج
خود دارند ،توانایی بیشتری برای تثبیت کربن ،ذخیره مواد
غذایی ،رویش و زندهمانی و در نتیجه قدرت بیشتری در مقابله
با پدیده زوال دارند .برخی پژوهشگران نیز اشاره کردهاند که
درختان با عرض تاج کوچکتر بیشتر در معرض خشکیدگی
هستند ( .)02،19،13البته در برخی مطالعات ،ارتباط مستقیم و
مشخصی بین اندازه تاج با زوال تاجی بهدست نیامد و موقعیت
قرارگیری درخت در داخل توده عامل مهمی بر چگونگی این
ارتباط عنوان شده است ( .)11در درختانی که بهطور منفرد
قرار گرفتهاند ،با افزایش اندازه تاج درخت ،زوال تاجی بیشتر
بود؛ چراکه در این درختان ،هرچه حجم تاج کمتر باشد ،نیاز
کمتری به آب و مواد غذایی برای ادامه حیات وجود دارد؛ اما
در درختانی که بهطور خوشهای و گروهی قرار داشتند ،با
کاهش اندازه تاج ،زوال بیشتر بود ( .)11دلیل این امر به رفع
نیازهای آبی و مواد غذایی درختان که بهطور گروهی مستقر
هستند ،برمیگردد ،زیرا در این درختان ،رقابت ریشهای برای
کسب مواد غذایی و آبی بیشتر است و سبب تأثیر منفی بر
عملکرد درختان میشود.
در مورد رابطه تعداد جست با زوال ،بیشتر مطالعات به
همبستگی مثبت زوال درختان با تعداد جست اذعان داشتند
( )696،91،61و یافتههای عکس نیز گزارش شده است
( .)651دلیل همبستگی مثبت میان تعداد جست و زوال
درختان ،رقابت بیشتر عنوان شده است.
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ارتباط زوال با ويژگيهاي فيزيوگرافي

ارتباط زوال با ويژگيهاي خاک

به استناد نتایج یک پژوهش ،همبستگي معنيدار منفي
ميان رطوبت خاک ،درصد نيتروژن و نسبت کربن به نيتروژن
( )C/Nبا تعداد درختان زوالیافته بهدست آمد ( .)21،ارتباط
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به استناد نتایج موجود ،زوال درختان بلوط در فرم زمين
یال ،کمترین مقدار بوده است ( )56و بهنظر ميرسد که در
موقعيت مکاني یال بهعلت نامساعد بودن شرایط محيط ي
براي فعاليت حشرات و آفتهاي مسبب زوال ،درختان کمتر
در معرض حمله قرار گرفته و شدت زوال در این موقعيت
مکاني کمتر است .بيشترین درصد زوال درختان بلوط از ميان
چهار جهت جغرافيایي اصلي در دامنه جنوبي
( ،)2،،74،6،،6،،4،،211،211،21،غربي ( )21،،55و یا
برخالف تصور ،جهت شمالي ( )56،11یافت شد و در بيشتر
مطالعات ،کمترین زوال جنگل در دامنه شمالي ظاهرشده است
( .)74،211،211،21،،21،دليل این یافته را خنکتر بودن هوا
در دامنههاي شمالي و شرقي نسبت به دامنههاي جنوبي و
غربي در نيمکره شمالي عنوان کردهاند .برخي پژوهشگران
بيشتر بودن زوال درختان را در جهت شمالي در رطوبت بيشتر
در این دامنه و فراهم بدون شرایط براي قارچ عامل بيماري
زغالي بلوط عنوان کردهاند ()56؛ حال اینکه قارچ عامل
بيماري زغالي بلوط در شرایط خشکي فعال ميشود
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دانهزادها بيشتر نمود پيدا کرده است .همچنين ،قطر و سن
بيشتر در فرم دانهزاد ،دليل احتمالي دیگر این نتيجه است.
الگوي پراکنش مکاني درختان زوالیافته بلوط کپهاي
بهدست آمد ( )7،،2،9،،96،2،6و ذکر شده که اگر مقياس
کار بزرگتر شود ،پراکنش درختان زوالیافته از الگوي
تصادفي پيروي ميکند .تأثير زوال بر ساختار جنگلهاي
زاگرس مرکزي نشان داد که تغيير الگوي پراکنش درختان در
اثر زوال از حالت کپهاي بهحالت تصادفي تغيير یافته است
( )221که دليل احتمالي آن ،افزایش فاصله ميان پایههاي
درختي است .همچنين ،در پيرامون درختان خشکشده،
درختان داراي خشکيدگي شدید حضور داشتند که نشان
ميدهد رابطهاي قوي ميان آنها وجود دارد (.)95
تراکم درختان (تعداد در هکتار) نيز مشخصه تأثيرگذاري بر
زوال درختان است ،بهطوريکه پژوهشهاي انجامشده نشان
ميدهند که افزایش تراکم درختان سبب افزایش زوال درختان
شده است ( .)74،6،،64،211پژوهشگران دليل آن را اینطور
بيان ميکنند که در مناطق با تراکم زیاد درختان ،احتمال
انتقال بيماري زغالي بلوط از طریق سوسکهاي چوبخوار
افزایش پيدا کرده و رقابت بر سر منابع آب و مواد غذایي زیاد
است .در تأیيد این یافتهها ،پژوهشگران به این نتيجه رسيدند
که رقابت درختي پيرامون درختان خشکيده و در حال
خشکيدن بيشتر از پيرامون درختان سالم یا کمتر خشکيده بود
(.)64،66
رویه زميني از شاخصهاي انبوهي جنگل بوده و با افزایش
انبوهي جنگل ،زوال درختان بيشتر شده است ( .)62دليل آن
این است که در تودههاي داراي رویه زميني بيشتر ،زيتوده
بيشتر بوده و نياز به آب و مواد غذایي افزایش ميیابد .اگر
چنانچه شرایط محيطي نامساعد شود (همانند خشکسالي
دهه پيش) ،رقابت درختي براي کسب رطوبت خاک بيشتر
شده و در تودههاي متراکمتر ،این رقابت بيشتر شده و در
نتيجه زوال شدیدتر اتفاق ميافتد.

( .)2،7،56شاید دليل این امر ،آفتها و قارچهایي باشند که
رطوبتپسند هستند .نياز به بررسي درباره دالیل بيشتر بودن
زوال درختان در دو پژوهشي که نتيجه عکس دیگران گزارش
کردهاند ( )56،11دیده ميشود و با یافتن دليل زوال در این
مناطق ،ميتوان به اطالعات بيشتري درباره این پدیده دست
یافت.
بر اساس نتایج موجود ،با افزایش ارتفاع از سطح دریا ،زوال
جنگل کاهش یافته است ( )11،4،،21،که دليل آن خنک
شدن هوا در ارتفاعات است که تا حدي جبرانکننده خشکي
هوا و خاک است .البته عکس این نتيجه نيز گزارش شده
است ( )74،6،،6،،211که دليل آنرا فراوان بودن پایههاي
شاخهزاد نسبت به دانهزاد در ارتفاعات مناطق مورد مطالعه
ميدانند .چون از یکسو ،در ميان جستهاي پایههاي
شاخهزاد ،رقابت ميانجستي و حساسيت به تنش خشکي
بيشتر از پایههاي دانهزاد است و از سوي دیگر ،بهدليل قطر
کم جستها ،پایههاي شاخهزاد بيشتر مورد هجوم
سوسکهاي چوبخوار قرار ميگيرند .همچنين ،یکي دیگر از
علل این یافته را نامساعدتر شدن شرایط محيطي در ارتفاعات
باالتر عنوان کردهاند که از فعاليت قارچها و آفتها جلوگيري
ميکند .بررسيهاي ژنتيکي در این زمينه ميتواند در تبيين
تفاوت درختان در ارتفاعات مختلف کمک کند .در این راستا،
در بررسي تنوع ژنتيکي درختان خشکيده و سالم زربين در
ارتفاعات مختلف مشخص شد که درختان ارتفاعات باال ،تنوع
ژنتيکي بيشتري نسبت به درختان ارتفاع پایينتر داشته و
بنابراین ،در مقابل زوال ميتوانند مقاومتر باشند (.)254
بيشتر پژوهشگران ،افزایش شيب را سبب افزایش تعداد
درختان زوالیافته و شدت زوال عنوان کردهاند
( )2،،55،211،211و دليل آن را اینطور عنوان کردند که در
شيبهاي تندتر ،سرعت رواناب سطحي افزایش ميیابد و
منجر به افزایش شدت فرسایش خاک و از بين رفتن خاک
سطحي ميشود که درنتيجه آن ،عمق و رطوبت خاک در
شيبهاي تندتر ،کاهش ميیابد .همچنين ،در مناطق شيبدار
ضخامت الشبرگ کمتر بوده و خاک حالت واریزهاي دارد و
برآیند این عوامل سبب ضعف فيزیولوژیک درختان و در نتيجه
افزایش زوال شده است .هرچند نقض این نتيجه نيز وجود
دارد و با افزایش شيب دامنه ،زوال جنگل کاهش یافته است
( )21،که دليل آن را کاهش تردد انسان و دام در شيبهاي
تندتر دانستهاند که سبب کاهش کوبيدگي خاک شده است.
برخي نيز به عدم وجود ارتباط معنيداري ميان شيب و زوال
درختان بلوط دست یافتند ( .)74،6،در مناطق مسطح ،مقدار
زوال درختان کمتر بوده است ( ،)55زیرا در این مناطق مقدار
رواناب کاهش و نفوذ بارش افزایش ميیابد .در این شرایط
احتمال مرطوب بودن خاک و جمع شدن آب باران بيشتر است
و این عامل ميتواند در کاهش زوال درختان در مناطق
مسطح مؤثر باشد.
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در تنها پژوهشی که بهطور دورهای به بررسی زوال درختان
در زاگرس پرداخته است ،مشخص شد که پس از دو سال
(دوره آماربرداری از تابستان  6916تا تابستان  ،)6919تعداد
درختان زوالیافته با درجه زوال شدید و خیلی شدید (زوال
بیشتر از  5،درصد در تاج درخت) ،نزدیک به  67درصد
افزایش یافته و تعداد درختان سالم ،نزدیک به  76درصد
کاهش یافته است ،بنابراین با گذر تنها دو سال ،تعداد بیشتری
از درختان دچار این پدیده شده و شدت زوال در درختان
آسیبدیده نیز افزایش یافته است ( .)17اگرچه پژوهشگران با
بهکارگیری رویکردهای مبتنی بر سازگاری با شرایط
خشکسالی مانند استفاده از بانکت در باالدست درختان برای
جمعآوری آب باران توانستهاند در یک سطح کوچک61 ،
درخت خشکیده را احیا و در  92درخت ،سبب کاهش شدت
زوال شوند (.)15،11
تغيير اقليم و گرد و غبار و رابطه آن با زوال

مطالعات اجتماعي درباره زوال

نتایج یک بررسی از دیدگاه اجتماعی درباره مشارکت جوامع
روستایی در تصمیمگیری ،نظارت و ارزشیابی مدیریت زوال
جنگلهای بلوط از خانوارهای ساکن در اطراف جنگلهای
آلوده به زوال نشان میدهد که بیشتر مردم روستا مشارکت
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تغییرات معنیدار پارامترهای اقلیمی بهعنوان تسهیلگر
ایجاد یا افزایش زوال درختان در جنگلهای زاگرس شناخته
شدهاند و افزایش مقادیر پارامترهای دمای هوا
تعرق
و
تبخیر
(،)9،62،62،61،91،11،6،،،661
( ،)62،62،61،91،11،51تشعشع خورشیدی ( )661و سرعت
باد ( )61،62،62و همچنین کاهش مقدار بارش
سبب
()9،62،62،61،76،11،51،21،6،،،661،67،،699
گرم تر شدن منطقه و کاهش آب در دسترس درختان شده
است .همچنین ،کاهش بارش در فصل رویش ،ازجمله
اصلیترین دالیل زوال درختان است (.)76
پژوهشها نشان میدهد که افزایش ورود گرد و غبار به
ناحیه رویشی زاگرس میتواند یکی از عوامل تسهیلگر زوال
درختان باشد ( )1،،21و با فعال کردن جمعیت قارچی ،سبب
افزایش احتمال زوال درختان یا تشدید این پدیده شود ( .)1،از
سوی دیگر ،مطالعات نشان میدهند که بهدلیل افزایش
طوفانهای گرد و غبار و ورود آن به غرب کشور ،عناصر
سنگین موجود در سطح برگ درختان افزایش معنیداری یافته
که جذب این عناصر از راه برگ و ریشه ،سبب افزایش
خشکیدگی درختان شده است ( .)22،6،،،676مقدار عناصر
سنگین کادمیوم و سرب در برگ درختان زوالیافته برودار
بهطور معنیداری بیشتر از درختان سالم بهدست آمد که بهنظر
میرسد تنش برآمده از جذب عناصر سنگین یکی از عوامل
زوال درختان است ( .)22کادمیوم مانع جذب آهن و درنهایت
فتوسنتز گیاه میشود و افزون بر این ،کادمیوم جذب و انتقال
عناصر غذایی مختلف بهوسیله گیاه و انتقال آنها از ریشه به
شاخهها را کاهش میدهد .مقادیر زیاد سرب نیز سبب
جلوگیری از فعالیتهای آنزیمها ،تعادل آب و جذب مواد
غذایی درختان بلوط میشود.
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عکس میان رطوبت خاک و تعداد درختان خشکیده بازگوکننده
تأثیر خشکی و تنش کمبود آب در خاک بر زندهمانی درختان
بوده و موجب ضعف فیزیولوژیک درختان در نتیجه احتمال
بیشتر پیدایش پدیده زوال در آنها است .هرچند برخی
پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که غلظت نیتروژن و فسفر
و رطوبت خاک در درختان سالم و خشکیده تفاوت معنیداری
نداشت ( .)27همچنین ،تفاوت معنیداری بین مقادیر ،pH
 ،ECظرفیت تبادلی کاتیونی ،درصد ماده آلی و سدیم و
پتاسیم در طبقههای مختلف زوال درختان بهدست نیامد (.)61
نویسندگان چنین یافتههایی را این گونه توجیه کردند که
شرایط اقلیمی و خشکسالیهای اخیر بهویژه فصل خشک
درازمدت بهقدری شدید بوده که زوال درختان در خاکهایی
با ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی متفاوت ،بهطور مشابهی رخ
داده و تفاوت در ویژگیهای خاک ،تأثیر چندانی بر زوال
درختان نداشته است .مشخصههای درصد آهک و بیکربنات
خاک بر زوال درختان بلوط اثرگذار بوده ،بهطوریکه وجود
رابطه معنیدار مستقیم بین شدت زوال با مقادیر درصد آهک
و بیکربنات خاک که تشدیدکننده تنش رطوبتی و جذب مواد
غذایی هستند ،به اثبات رسیده است (.)27
بیشینه تنش حاصل از خشکی به خاک در درختان بلوط
دچار زوال در ماههای مرداد و شهریور بوده است که با اوج
رشد رویشی و مرحله زایشی درختان بلوط مصادف بوده و
گاهی وضعیت نامناسبتر از رطوبت و بحران مقدار آب قابل
دسترس خاک در دورهای فراتر از خرداد تا مهرماه را شام ل
میشود ( .)6بررسیها درباره پایش زمانی رطوبت خاک در
عمقهای مختلف خاک در جنگلهای زاگرس اندک بوده و از
آنجاییکه تأثیر رطوبت خاک بر زوال درختان به اثبات رسیده
است ( ،)671بنابراین انجام پژوهش در ماههای مختلف سال،
سبب گردآوری اطالعات مهمی درباره بروز تنش خشکی به
گیاه در مواقع بحرانی سال میشود.
در یک پژوهش ،همبستگی مثبت معنیداری بین
متغیرهای وزن ظاهری ،بافت pH ،و کربن خاک با تعداد
درختان زوالیافته بهدست آمد ( .)671بیشتر زوال درختان در
خاکهایی با بافت سبک (با شن کمتر و سیلت زیادتر) رخ
داده است ( .)26،29خاکهایی با بافت سبک ،بهدلیل سست
بودن بافت ،توانایی نگهداری آب کمتری داشته و رطوبت خود
را بهسرعت از دست میدهند ،بنابراین درختانی که در این
خاکها مستقر هستند ،زودتر دچار کمآبی و تنش خشکی شده
و شدت تنش خشکی در آنها بیشتر است .وجود عناصر
سنگین در خاک درختان ،سبب افزایش زوال در درختان شده،
زیرا وجود این عناصر عامل تشدید تنش کمبود رطوبت برای
ریشهها است (.)26
عمق خاک نیز بر زوال درختان اثرگذار است؛ بهطوریکه
تعداد درختان زوالیافته در خاکهای کمعمقتر بیشتر بوده
است ( .)29،21،6،7،671خاکهای کمعمق ،ظرفیت
نگهداری آب و قابلیت دسترسی درختان به رطوبت خاک
کمتر بوده و از سوی دیگر ،حاصلخیزی و در نتیجه عمق
ریشهدوانی کمتر است ،بنابراین درخت در شرایط تنش
خشکی ،زودتر و سریعتر دچار زوال میشود.

ارتباط زوال با گذر زمان
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کاربرد فنون مختلف در پيشبيني زوال

از آگروفارستري (جنگلزراعي) بهعنوان یک راهکار
پيشنهادي مدیریتي چندمنظوره در مناطق جنگلي زاگرس با
هدف کاهش فشار انساني بر این جنگلهاي بهره گرفته شده
است ()19؛ هرچند کشت زیرآشکوب درختان در زاگرس تأثير
فزاینده در زوال درختان دارد ( )51،85،511و بيشترین تأثير
زوال درختان از ميان کاربريهاي با کشت زیرآشکوب،
کاربري بدون کشت زیرآشکوب و کاربري در منطقه حفاظتي
(قرق) در کاربري داراي کشت زیرآشکوب بهدست آمد ()511؛
بنابراین ميتوان آگروفارستري را در مناطقي از زاگرس
پيشنهاد داد که فعاليت اول در آن عرصه ،کشاورزي بوده و در
اطراف زمينهاي کشاورزي ،بهکاشت درختان اقدام کرد.
ازجمله رویکردهاي مبتني بر سازگاري با شرایط
خشکسالي که سبب غلبه بر زوال درختان در جنگلهاي
زاگرس شده است ،جمعآوري آب باران بهوسيله تيمار بانکت
(در باالدست درختان) بههمراه قرق بوده است که سبب احياي
درختان و کاهش زوال در درختان زوالیافته شدهاست
(.)81،84
مبارزه شيميایي با آفتها و امراض در اکوسيستمهاي
طبيعي توصيه نشده و مبارزه زیستي نيز مبتني بر وجود
پيشنيازهاي پژوهشي درازمدت است ،بنابراین در حال حاضر،
انجام برشهاي بهداشتي مهمترین راهکار کنترل بحران زوال
درختان برودار قلمداد ميشود .از ميان چهار تيمار حذف
قطعات آلوده از درخت ،حذف کامل تاج ،قطع درخت از ارتفاع
 51سانتيمتري و قطع درخت از عمق  51سانتيمتري خاک
در ميان پایههاي شاخهزاد و دانهزاد برودار ،بهترین عملکرد را
برش اصالحي حذف انتخابي شاخههاي آلوده داشت که براي
کاهش خسارت خشکيدگي درختان برودار پيشنهاد ميشود
( .)551همچنين ،کاهش زندهماني در تيمارهاي قطع از عمق
 51سانتيمتر و قطع از ارتفاع  51سانتيمتر ،بهدليل ریزش
خاک بر روي مقاطع برش و خفه شدن جوانههاي خفته بوده و
بهعالوه ،شانس بيشتر تعليف جستها بهدليل ارتفاع کم
مقاطع برش و دسترسي آسان دام به جستهاي حاصل از
تيمارهاي یادشده بوده است .بنابراین ،استفاده از این دو تيمار
در راستاي مقابله با زوال درختان بلوط توصيه نميشود (.)551
درباره برش شاخه و سرشاخه درختان سالم ،پژوهشگران به
این نتيجه رسيدند که این نوع برش بهداشتي تأثير قابل
توجهي در افزایش آلودگي آنها به آفتها و بيماريها نشان
داده است ( ،)85،515بهطوريکه درختان قطع شده بيشتر به
سوسک چوبخوار و درختان شاخهبريشده بيشتر به بيماري
زغالي بلوط آلوده شدهاند ( .)515با قطع شاخه ،در درختان،
زخم بهوجود آمده و بيشتر آفتها و بيماريها از راه زخم به
درختان نفوذ ميکنند .از سوي دیگر ،قطع و سرشاخهزني در
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بهکارگيري فنهاي سنجش از دور که همزمان از
توانایيهاي تشخيص مکاني و طيفي خوبي برخوردارند ،در
تشخيص تودههاي آسيبدیده ،در خطر آسيب و سالم کمک
مؤثري بهشمار ميآید .استفاده از سنجندههاي حساس به
نواحي طيفي معرف رفتارهاي فيزیولوژیکي گياهان نقش مؤثر
و مهمي در شناسایي بيماريها و آفتهاي گياهي دارد .در این
راستا ،توانایي سنجندههاي  Rapideyeدر کنار سنجنده
 Aster-L1Bدر شناسایي زوال تکدرختان برودار به اثبات
رسيده است ( .)515توانایي جداسازي پوشش زوالیافته
جنگلهاي برودار ( )51،58و پایش زوال درختان ( )88با
تصاویر لندست به اثبات رسيده است .همچنين ،توانایي
تصاویر ماهوارهاي  Worldview-2در تهيه نقشه شدت زوال
درختان به اثبات رسيده است ( .)99بهدليل نبود یا کمبود
ایستگاههاي هواشناسي در جنگلهاي زاگرس ،بهکارگيري
دادههاي سنجش از دور مانند  TRRMبراي بررسي بارش،
روشي مناسب و کمهزینه پيشنهاد شده است (.)15
توانایي مطلوب پيشبيني احتمال زوال درختان در ناحيه
رویشي زاگرس با بهکارگيري رویکرد مدلسازي ترکيبي در
محيط  GISنيز به اثبات رسيده است ( .)48،558روشهاي
 )4( AHPو  )511( FAHPدر محيط  GISنيز ميتوانند ابزار
مناسبي براي تهيه نقشه پتانسيل مناطق زوالیافته جنگلهاي
زاگرس باشند .روش زمينآمار نيز بهعنوان ابزاري قوي براي
تهيه نقشه پيشبيني زوال درختان و شناسایي کانونهاي زوال

اقدامات مديريتي مؤثر در رويارويي با پديده زوال
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ضعيفي در مراحل مختلف مدیریت زوال داشتند و مردم روستا
بيشتر در نقش دریافتکننده اطالعات یا ارائهدهنده اطالعات
در مرحله شناسایي خشکيدگي و حفاظت از پروژههاي اجرا
شده فعاليت کرده بودند ( .)99مشارکت روستایيان بهطور
مثبت و معنيداري تحت تأثير متغيرهایي همچون خسارت
خانوارها ناشي از پدیده زوال درختان ،درصد جنگل آلوده شده
در منطقه ،سطح تحصيالت ،توانایي مالي و فکري خانوار در
مشارکت ،ميزان تعامالت با کنشگران بيروني ،شرکت در
دورههاي ترویجي ،مداخله و حمایتهاي مالي براي ارتقاي
مشارکت بهوسيله سازمانهاي بيروني بوده است (.)99
مردم محلي و سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري کشور
نقش اصلي را در رویارویي با چالش زوال درختان زاگرس
بهعهده دارند ( .)511،511این سازمان در حمایت از جنگلها
و استفاده از راهبردهاي مناسب در راستاي ذخيره آب باران
نقش کليدي داشته و مردم محلي در همکاري با آنها و
طرحهاي مشارکتي نقش کليدي بر دوش دارند (.)511
بيشترین تأثير اجتماعي زوال جنگلهاي بلوط از دیدگاه
جنگلنشينان ،کاهش کيفيت زندگي آنها و پس از آن کاهش
مسئوليتپذیري جنگلنشينان بوده است ،بنابراین پيشنهاد
شده که با بهبود کيفيت زندگي جنگلنشينان و فراهم کردن
زیرساختهاي الزم و تأمين اعتبارات الزم در راستاي
محروميتزدایي و افزایش کيفيت زندگي آنها ،اقدام شایسته
و عملي انجام شود ( .)14در واقع ،تقویت وضع اقتصادي مردم
جنگلنشين بهعنوان یک راهکار جدي براي رویارویي با زوال
بلوط شناخته شده است (.)51

به اثبات رسيده است ( .)1،9،95نتایج بهکارگيري روشهاي
مختلف زمينآمار براي تهيه نقشه زوال درختان برودار نشان
ميدهد که فن کریجينگ معمولي با مدل کروي ( )1یا فن
کوکریجينگ (با بهرهگيري از متغيرهاي کمکي رطوبت خاک
و جهت دامنه) بهترین برازش را براي دادهها داشته است
(.)95
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درختان تنش ایجاد کرده و درختان را تضعیف کرده و در
نتیجه مقاومت آنها در برابر آفتها و بیماریها را کاهش
میدهد.
مطالعات انجام شده درباره زوال بهتفکيک ناحيه
رويشي و استان
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بر اساس نتایج ،بیشترین مطالعات در ناحیه رویشی زاگرس
انجام شده است ( 19/1درصد) و سهم ناحیه رویشی هیرکانی
 1/7درصد و ارسباران  6/7درصد است .از آنجاییکه بیشتر
سطح جنگلهای زاگرس را بلوط تشکیل داده ،چنین نتیجهای
دور از انتظار نیست .همچنین ،در  69استان کشور ،این پدیده
مورد بررسی قرار گرفته است که بیشتر پژوهشها در دو
استان ایالم ( 49/4درصد) و لرستان ( 67/9درصد) انجام
شدهاند.
جمعبندي و تحليل
در مجموع میتوان روابط بومشناختی پدیده زوال بلوط را
بهشرح زیر جمعبندی کرد:
 زوال و نوع گونه :در این بخش مشخص شد که تاکنوندرباره زوال پنج گونه درختی برودار ،مازودار ،ویول ،بلندمازو
و اوری مطالبی منتشر شده که سهم آنها بهترتیب ،61/1
 7/1 ،6/6 ،9/9و  9/9درصد است .با توجه به اینکه گونه
غالب درختی در مناطق زوالیافته برودار است و این پدیده نیز
بیشتر در جنگلهای زاگرس رخ داده است ،این نتیجه قابل
انتظار بود .وجود زوال در ناحیه رویشی هیرکانی و ارسباران
این هشدار را میدهد که ممکن است در آینده نیز زوال در
این اکوسیستمها فراگیر شود.
 آفت و بیماریشناسی زوال :در یک جمعبندی میتوان گفتکه  61گونه قارچی ( D. ،O. persica ،B. mediterranea
A. ،A. infectoria ،A. atra ،I. krawtzewii ،quercina
E.
،C. globosum ،A. molorum ،consortialis
N. ،P. sordida ،K. variispora ،I. eucalypti ،nigrum
 S. fimicola،obionesو  ،)P. formosusدو خانواده سوسک
چوبخوار ( Buprestidaeو  ،)Cerambycidaeسه گونه
باکتری (  B. pumilus،B. goodwiniiو ،)S. maltophilia
دو گونه نماتد ( L. belgradiensisو ،)L. hyrcanusگیاه
موخور ( )L. europaeusو حشرات گالزا بهعنوان آفتها و
عوامل بیماریزای اثرگذار بر زوال درختان بلوط در جنگلهای
ناحیه رویشی زاگرس شناخته شدهاند .در جنگلهای هیرکانی،
قارچ  B. mediterraneaبهعنوان عامل بیماریزای زوال
درختان بلوط معرفی شده و در جنگلهای ارسباران ،قارچهای
Pythium
،Phytophthora
cryptogea
،Armillaria
mellea
،aphanidermatum
Trichoderma ،Fusarium sp. ،Dematophora sp.
T. ،T. harzianum ،T. citrinoviride ،atroviride
 longibrachiatumو  T. polysporumمعرفی شدهاند .در
جنگلهای هیرکانی ،باکتری  B. goodwiniiبهعنوان عامل
بیماریزا زوال درختان بلندمازو معرفی شد .تاکنون  96مقاله
در این باره به چاپ رسیده که بیشتر مطالعات در جنگلهای
زاگرس در مورد گونه برودار بوده است .تنها یک مطالعه در
مورد سایر گونههای بلوط در زاگرس و همچنین یک پژوهش

در مورد بلوطهای ارسباران و هیرکانی انجام شده است،
بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده به آفتها و
عوامل بیماریزای سایر گونههای بلوط در جنگلهای زاگرس،
ارسباران و هیرکانی پرداخته شود.
 تأثیر زوال بر کارکردهای درختان :تاکنون  61مقاله دربارهتأثیر زوال بر کارکردهای درختان به چاپ رسیده که با توجه
به تأثیر گسترده پدیده زوال بر کارکردهای گوناگون درختان،
نیاز به پژوهشهای بیشتر درباره این جستار دیده میشود.
ازجمله پیشنهادها مطالعاتی میتوان به بررسی تأثیر زوال بر:
 )6کارکردهای اکوهیدرولوژیک جنگل (مانند تعرق،
بارانربایی ،مشخصههای اکوهیدرولوژی تاجپوشش و تنه،
نفوذ آب در خاک) و  )9تثبیت و پایدارسازی خاک توسط ریشه
درختان اشاره کرد که میتواند در پژوهشهای آینده مورد
توجه قرار گیرد.
 ارتباط زوال درختان با مشخصههای کمی درخت :بیشترینتمرکز مطالعات درباره ارتباط زوال درختان با مشخصههای
کمی درخت بود ( 91مقاله) که بر اساس آنها ،رابطه
مشخصههای کمی درختان با زوال متناقض گزارش شده و
نمیتوان یک نسخه یکسان درباره این ارتباط ارائه داد؛
بنابراین نیاز به پژوهشهای بیشتر برای رسیدن به قطعیت در
این جستار دیده میشود.
 ارتباط زوال با ویژگیهای توده :در یک جمعبندی میتوانبیان کرد که درباره تأثیر مبدأ درختان بر زوال ،الگوی پراکنش
مکانی درختان زوالیافته ،تأثیر تیپهای جنگلی بر زوال و
ارتباط تراکم درختان و انبوهی جنگل با زوال 96 ،پژوهش
انجام شده که تنها نتایج در دو مورد کپهای بودن الگوی
پراکنش درختان زوالیافته و رابطه مستقیم تراکم درختان با
زوال درختان دارای قطعیت بوده است (منظور از قطعیت این
است که تاکنون نقض این یافتهها در مقاالت به چاپ نرسیده
است) .همچنین ،درباره رابطه آمیختگی جنگل و زوال
درختان ،تنها یک پژوهش به چاپ رسیده است ( )694که
نمیتوان با تنها یک پژوهش ،به تعمیمپذیری این یافته اکتفا
کرد و نیاز به پژوهشهای بیشتر در این بخش دیده میشود.
 ارتباط زوال با ویژگیهای فیزیوگرافی :درباره ارتباطمشخصههای فیزیوگرافی و زوال درختان 69 ،مقاله به چاپ
رسیده است .یافتههای فیزیوگرافی در بیشتر موارد متناقض
بوده و برای همین نمیتوان آنها را تعمیم داد .بهطور کلی ،
متغیرهای فیزیوگرافی یکی از مهمترین منابع ایجاد تغییر در
اکوسیستمهای جنگلی هستند .اگرچه درک شیوه تأثیر
متغیرهای فیزیوگرافی بهدلیل برهمکنش عاملهای مختلف
پیچیده است ،اما بخش مهمی از آن ناشی از تنظیم نور (جهت
و شیب دامنه) و رژیم رطوبتی (ارتفاع از سطح دریا ،شیب و
جهت) است .مشخص شدن تأثیر ناشی از این عوامل به
شناسایی مناطقی که دچار زوال هستند یا در معرض خطر
گسترش پدیده زوال هستند ،کمک میکند.
 ارتباط زوال با ویژگیهای خاک :در مورد ارتباط زوال ومشخصههای خاک ،هشت پژوهش به چاپ رسیده که نیاز به
بررسیهای بیشتر در این زمینه را الزامی میکند .تنها
نتیجهای که با قاطعیت میتوان بیان کرد این است که زوال
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درخصوص علل زوال بومسازگانهاي جنگلي که پدیده
زوال بلوط نيز از آن مستثني نيست ،تئوريهاي مختلفي
ازجمله تئوري استرسهاي محيطزیستي ،تئوري عوامل
مستعدکننده ،شروعکننده و مشارکتکننده ،تئوري تغيير یا
تخریب اقليم و تئوري اکولوژیکي مطرح شده است .در تمام
تئوري هاي فوق یک اصل واحد وجود دارد و آن این است که
هرگاه فشار وارد بر جنگل فراتر از آستانه تحمل آن باشد،
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درختان در خاکهاي کمعمق بيشتر از خاکهاي عميق بوده
است .پيشنهاد ميشود در آینده به تأثير زوال درختان بر
جمعيتهاي ميکروبي ،قارچي و باکتریایي که در حاصلخيزي
خاک نقش کليدي دارند ،پرداخته شود.
 ارتباط زوال با گذر زمان :تنها یک پژوهش به بررس يدورهاي زوال درختان در ناحيه رویشي زاگرس پرداخته و جاي
خالي پژوهشهاي مشابه در جنگلهاي ارسباران و هيرکاني
کامالً محسوس است.
 تغيير اقليم و گردوغبار و رابطه آن با زوال :در زمينه تأثيرپارامترهاي اقليمي بر زوال 51 ،مطالعه انجام شده است که
همگي آنها در ناحيه رویشي زاگرس تمرکز داشتهاند .این
پژوهشها نشان ميدهند که کاهش بارش و افزایش مقادیر
دماي هوا ،سرعت باد ،تشعشع خورشيدي و تبخير و تعرق
سبب افزایش احتمال زوال درختان یا تشدید این پدیده شده
است .بررسي رابطه تغيير اقليم با زوال درختان بلوط در
جنگلهاي ارسباران و هيرکاني در مطالعات آینده پيشنهاد
ميشود .همچنين ،تأثير مستقيم گرد و غبار بر زوال درختان،
تنها در ناحيه رویشي زاگرس بررسي شده و در پنج مطالعه به
اثبات رسيده است.
 مطالعات اجتماعي درباره زوال :برآیند پنج پژوهشي که دراین زمينه و آنهم تنها در زاگرس انجام شده ،بر مشارکت
بيشتر مردم محلي براي رویارویي با زوال و تقویت وضع
اقتصادي آنها تأکيد دارد.
 کاربرد فنون مختلف در پيشبيني زوال :برآیند مطالعاتنشان ميدهد که استفاده از تکنيکهاي سنجش از دور،
زمينآمار و روشهاي مدلسازي ترکيبي در محيط ،GIS
ابزاري مناسب براي شناسایي و پيشبيني مناطق زوالیافته در
ناحيه رویشي زاگرس شناخته ميشوند و تاکنون  51مقاله در
این موضوعات به چاپ رسيده است.
 اقدامات مدیریتي مؤثر در رویارویي با پدیده زوال:بهکارگيري بانکت بههمراه قرق منطقه و شاخهبري که با
برداشت شاخههاي غيرزنده همراه است ،بهاحتمال فراوان
سبب کندتر (و شاید متوقف کردن) بيماري زوال در درختان
خواهد شد .همچنين ،آگروفارستري و قطع کامل درختان
زوالیافته بهعنوان اقدامات مدیریتي ناصحيح براي مقابله با
زوال شناخته شدند .در زمينه اقدامات مؤثر در مقابله با پدیده
زوال تنها هفت مقاله به چاپ رسيده است که نياز به
بررسيهاي بيشتر درباره این موضوع دیده ميشود.

زوال رخ خواهد داد .امروزه این شرایط در جنگلهاي زاگرس
رخ داده است و نتایج عيني آن همانند آنچه در این مقاله
بررسي شد ،بهوضوح قابل مشاهده است .آنچه که مسلم است
در بين عوامل اثرگذار بر بروز پدیده زوال آندسته از عوامل
که شرایط الزم را براي بروز این رخداد فراهم ميکنند ،از
اهميت بيشتري برخوردار بوده و جایگاه باالتري دارند .ازجمله
این عوامل مي توان به تغييرات اقليمي که به اشکال مختلف
همانند دورههاي خشکسالي متمادي ،کاهش بارش و افزایش
طول دوره خشکي نمود پيدا کردهاند ،اشاره کرد .فشارهاي
انساني وارد بر جنگلهاي زاگرس همانند بهرهبرداريهاي
سنتي ،چراي دام ،زراعت زیرآشکوب و تغيير کاربري جنگل
نيز همگام با عوامل اقليمي عمل کردهاند ،بنابراین بسيار حائز
اهميت هستند .اثرگذاري دو مجموعه عوامل فوق شرایط را
براي بروز انواع بيماريها و آفات فراهم کرده که تير خالص
را به این بومسازگان ارزشمند کشور زدهاند.
درکل ،نظر به اهميت پدیده زوال بلوط که به یک بحران
ملي تبدیل شده است ،نياز است جوانب مختلف این پدیده در
هر منطقه با جزئيات بيشتري بررسي شود .همانطور که از
برآیند پژوهشهاي انجامشده مشخص شد ،بسياري از
مطالعات نتایج متناقض و متضادي داشتهاند .این موضوع
ميتواند مؤید دو نکته اساسي در مواجهه با این بحران باشد:
 چندبعدي و پيچيده بودن این پدیده پراکندهپژوهيچندبعدي و پيچيده بودن پدیده زوال بلوط جزو اصول و
ارکان این بحران است .بهعبارت دیگر ،در دل این پدیده
نهفته بوده و جزو ذات آن بهحساب ميآید .بنابراین ،گریزي از
آن نيست و دستيابي به نتایج متناقض و متضاد از ویژگيهاي
ذاتي این بحران است ،اما نکتهاي که نباید از آن غافل شد
این است که پراکنده پژوهي و عدم وجود یک سياست کالن و
ملي در مواجهه با این بحران تناقضات را دوچندان کرده است.
هرچند دستگاه متولي اجرایي کشور از همان آغاز بروز بحران
در دهه  08شمسي سعي کرد راهکار و سياست واحدي را
براي مواجهه با این پدیده درپيش گيرد ،اما بهنظر ميرسد
توفيق چنداني در این زمينه بهدست نيامده است .تصميمسازي
بدنه اجرایي کشور و تشریح اهميت موضوع در سطوح عالي
کشور همانند هيئت دولت ميتوانست شرایط را براي
پراکندهپژوهي سهل کرده و پژوهش در کنار اجرا بتواند با
اتخاذ یک برنامه کالن به بررسي جوانب و زوایاي مختلف و
مبهم آن بپردازد .طبيعي است که اجراي برنامه در سطح
کالن ميتوانست منجر به نتایج قطعيتر و کاملتري شود که
در عين پاسخگویي به ابهامات این رخداد بتواند جامعيت نيز
داشته باشد .البته بهنظر ميرسد طي سالهاي اخير این مهم
در حال شکلگيري است و سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخيزداري کشور به دنبال اتخاذ سياستي واحد در سطح ملي
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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