معرفـی خـشکیدگی
و زوال بلـــوط در
منطـــقه زاگـــرس

پروژه کمک به تقویت سازگاری
جنگلهای زاگرس در مقابل زوال
و نابودی بلوط و جنگلهای خزری
در مقابل بیماری آتشک شمشاد
و راهاندازی سیستم ملی پایش
جنگل در جمهوری اسالمی ایران

بیائیم درخت های بلوط زاگرسی را نجات دهیم

مقدمه
جنگلهای زاگرس در غرب کشور و از نزدیکی مرز شمال غربی با ترکیه به موازات مرز
عراق به سمت جنوب کشیده شده است .یازده استان كشور در حوزه رویشگاه زاگرس قرار
دارند .این استانها عبارتند از آذربایجان غربی ،کردستان ،کرمانشاه ،همدان ،ایالم ،لرستان،
خوزستان ،اصفهان ،چهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه و بویراحمد و استان فارس .طول این
جنگلها حدود  1265کیلومتر بوده و در عریضترین نقاط حدود  200کیلومتر پهنا
دارد .الزم به ذکر است که مساحت جنگلهای زاگرس حدود  6میلیون هکتار است که در
محدوده ای با مساحت نزدیک به  30میلیون هکتار پراکنده است.
در این جنگلها تاکنون بالغ بر  180گونه درختی و درختچهای شناسائی شده است که
خود نمایانگر ارزش ژنتیکی این جنگلها است .شاخص منطقه زاگرس درخت بلوط
میباشد اما سایر گونههای درختی نظیر بنه ،بادامک ،ارژن ،کیکم ،گالبی وحشی و  ...نیز
در این ناحیه دیده میشود .طبق برآورد كارشناسان ،در ناحیه رویشی زاگرس  40درصد
آبهاي شیرین كشور درجريان است .جنگلهاي زاگرس محل تامين چوب سوخت 80
درصد جمعيت عشايري كشور و تمامي روستاهاي داخل جنگل است و مهمترين ويژگي
زاگرس وجود جنگلهاي آنست كه نه تنها بعنوان يك ناحيه رويشي منحصربه فرد تلقي
ميشود بلكه تامين كننده منابع آبي است كه بيش از 10ميليون نفر بطور مستقيم از آن
سيراب ميشوند و جمعيتی بالغ بر  1/5ميليون نفر را در خود جای داده است .ميانگين
بارندگی ساالنة اين عرصه از  300تا  800ميليمتر متغير بوده و به طور کلی هرچه از
شمال زاگرس به طرف جنوبشرقي آن حركت كنيم ،از ميزان رطوبت و سردي هوا
كاسته شده و بر ميزان خشكي زمين و گرماي هوا افزوده ميشود .بیش از  93درصد
جنگلهاي اين منطقه داراي فرم پرورش شاخ هزاد است و آن قسمت از جنگلهای زاگرس
که دارای ساختار دانهزاد است عموما کهنسال و فرتوت هستند و تودههاي جنگلي شاخ هزاد
اغلب جوان و ارتفاع آنها کمتر از  5متر میباشد .هم اکنون تودههاي جنگلي دان هزاد در معرض
خطر پوسيدگي و باد افتادگي قرار دارند وبيش از  60درصد مساحت جنگلهای زاگرس
از انبوهي تاج پوشش کمتر از  25درصد برخوردارند.

معرفی بلوط زاگرس و بیماری ذغالی بلوط

معرفی جنس بلوط :جنس Quercus

از تیره  Fagaceaeو از راسته Fagales

میباشد .این جنس مهمترین درختان
جنگلی دنیا را تشکیل داده و بیش از
 600گونه را شامل میشود که غالباً
جنگلهای وسیعی را در کشورهای
مختلف در بر گرفته است.
گونــههای مهــم جــنس بلـوط
در جنـگلهای زاگرس عبارتند از:
الف) بلوط ایرانی ()Quercus brantii
ب) دارمازو ()Quercus infectorai
ج) وی ول ()Quercus libani

جوانه برگ :جوانهها تخممرغی ،به
طول  2تا  5مـیلیمـتر ،با فـلسهای
درشـت وکرکدار.
ویژگیهای ریختی برگ :برگهای
بلوط ایرانی دارای پهنک تخممرغی یا
مستطیلی  -تخممرغی باقاعده قلبی به
طول  6تا  10سانتیمتر و عرض  4تا 7
سانتیمتر ،دندانههای  7تا  14تائی کوتاه
با نوکی به طول  1تا  2میلیمتر 8 ،تا 16
جفت رگ برگ فرعی به صورت موازی
که تا میان دندانهها نفـوذ میکند؛ فـاقد
FAO / Mehdi Ansari

جنگل بلوط ،استان ایالم
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جنگل بلوط (استان کرمانشاه)

رگبرگهای فرعیتر است .سطح
فوقانی با کرک ستارهای تنک و سطح
تحتانی با کرکهای زرد یا خاکستری
شونده گاهی مخروط با کرکهای
غدهدار پتویی پوشیده شده است .طول
دم برگ  1تا  2سانتیمتر است.
پراکنش اکولوژیکی این گونه به
صورتی است که از حداقل ارتفاع 450
تا حداکثر  2600متر از سطح دریا
رویش دارد اما رویشگاه بهینه آن از
نظر ارتفاعی بین  1000تا  2000متر
ازسطح دریا میباشد که در این ارتفاع
به صورت خالص ظاهر میشود .اغلب
در خاکهایی با منشا تشکیالت آهکی و
 PHقلیایی فاقد آب شویی ،آهک و رس
استقرار دارد.
پراکنش جغرافیایی بلوط ایرانی در
ایران:

FAO / Mehdi Ansari

انتشار این گونه در ارتفاعات زاگرس بوده،
از استان آذربایجان غربی شروع شده
و در استانهای کردستان ،کرمانشاه،
ایالم ،لرستان ،خوزستان ،چهار محال
وبختیاری ،کهگیلویه و بویر احمد،
فارس ،اصفهان و همدان انتشار دارد.
جنگلهای ناحیه رویشی زاگرس در
معرض تهدیدات متعددی قرار دارد.
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عــوامل تخریب جنگلهای
زاگرس
تغییر کاربری اراضی ،قطع درختان،
چـرای دام ،ریزگــردها ،خشــکسالی،
فعالیتهای ناموزون با توان رویشگاه،
آتـــشســـوزیهای عمــــــدی و
غیرعمدی و تهـاجــــم آفـــات و
بیــماریها همه از عـوامـل اصـلی
تــخریـب در اکوسـیـسـتم جنگلی
زاگرس بشمار میآیند.
از سوی دیگرعدم زادآوری درختان،
موجب گردیده تا این جنگلها بسوی
جنگلهای پیر سوق داده شوند.
در چنین وضعیتی ،کاهش تراکم
حجم تاج پوشش ،پائین آمدن سطح
تنوع گونههای گیاهی و جانوری ،وقوع
سیالبها ،افزايش دمای هوا ،وقوع
پدیده ریزگردها و غبارها ،کاهش
یافتن ذخیره نزوالت جوی که منجر
به افت ذخیره آبهای زیرزمینی
شده است .همچنین تغییرات اقلیمی
جنگلهای این مناطق را با وضعیت
دشواری مواجه ساخته و ضربه پذیری
آنها را در مواجهه با استرسهای
محیطی چندین برابر نموده است.

معرفی بلوط زاگرس و بیماری ذغالی بلوط

6

پدیده خشکیدگی بلوط

کهایچـوبـخواربلوط
سوسـ 

با شریط نامــطلوب ایجــاد شــده
و حــاکم بـر اکوسیستم جنگلی،
جریان شیره گیاهی در درختان کند
شده و آثار ضعف و کاهش عالئم
حیات بر درختان مستولی میگردد
و باعث جلب آفات چوبخوار و نیز
حمله بیماری خواهد شد .با حمله
این آفات ضربه نهایی که همانا
متالشی ساختن بافت و سیستم
آوندی درخت میباشد فراهم شده
و در نهایت موجب خشکیدگی آنها
میگردد .آفات چوبخوار و پوست خوار
و بیماری ذغالی از عوامل خشکیدگی
بلوط است .آفات چوبخوار وپوستخوار
و بیمـــاری ذغـــالی از عوامل عمده
خشکیدگی بلوط میباشند.

تاکنون شش نوع آفت چوبخوار از
خانواده
و Cerambycidae
Buprestidae
شناسایی شده که مهمترین آنها
عبارتند از:
Agrilus hastulifer
Chrysobothris parvipuncta
Chalcophorella bagdadiensist

آفات چوبخوار و پوستخوار جزو آفات
ثانویه یا درجه دوم هستند بدین
صورت که در حالت عادی خسارت
زیادی وارد نمی کنند لیکن بدنبال
یکسری شرایط از جمله حادث شدن
خشکسالی و استرس رطوبتی و در
نتیجه آن ضعیف شدن درختان،
خسارت این آفات شدید بوده و جنبه
اقتصادی پیدا میکند .

سوسکهایچوبخواربلـوط

FAO / Mehdi Ansari

جنگل بلوط (استان کرمانشاه)
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FAO / Mehdi Ansari

سوسکهایچوبـخواربلوط
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خشکیدگی درخت بلوط بر اثر بیماری (استان ایالم)

تاریخچه حضور آفات چوبخوار سیکل زندگی و زیست شناسی
آفت چوبخوار
در زاگرس
الف .
اولین بار در سال  1388از روی پایههای
بلوط با انبوهی کم گزارش شده است
ولی در سال  1390از استان ایالم و با
انبوهی زیادی جمعآوریو خسارت زیادی
هم در جنگل وارد نموده است .
Agrilus hastulifer Rast

ب .

Chrysobothris parvipuncta

Chalcophorella bagdadiensist

و

درسالهایاخیرازاهمیت ویژهای برخوردار
بوده و این در حالی است که این آفات
برای اولین بار از روی پایههای بلوط با
انبوهی زیاد از استان فارس جمع آوری و
شناسایی گردیده است .شایان ذکر است
الروهای این خانواده بیشتر روی گیاهان
چوبی و در زیرپوست این گیاهان فعالیت
میکنند.

این آفت در شرایط گرم یک نسل در سال
تولید میکند و بطورمعمول هر دوسال یک
نسل خواهد داشت .اولین بار از روی بلوط
با اهمیت اقتصادی کم و در سال 1388
گزارش شده است .طبق منابع موجود،
حشره کامل سوسکی ()adult beetle
است به طول  16/5تا  27میلیمتر و به
رنگ سیاه مات است وپشت سینه اول
آن  4لکه برجسته سیاه وجود دارد.
تخم حشره سفید و بیضوی است .طول
الرو کامل تا  75میلیمتر میرسد.
این حشره یک نسل در سال داشته و
زمستان را به صورت الرو و حشره کامل
بسر میبرد .هر حشره ماده حدود 300
تخم روی طوقه و ریشه میگذارد .حشره
کامل از پوست شاخههای جوان تغذیه
میکند اما خسارت اصلی مربوط به الرو
آن است که از تنه درختان تغذیه میکند.
سوسکهای بالغ تخمهای خود را در
شکاف و درزهای پوست خارجی درخت
میگذارند .اولین مرحله الروی از تخم
بیــرون می آیــد و خـــود را بصــورت
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تونل زدن از سطح پوست به آوندهای
آبکش میرسانند و چهار مرحله الروی
خود را تکمیل میکنند.
تغذیه الروها بر روی ساقه اصلی و
شاخههای بزرگ بلوط در سطح آوندهای
چوب متمرکز بوده اما الروها همچنین به
الیه کامبیوم و آوندهای آبکش آسیب
میرسانند .الروها در آن سال در اطراف
پوست به سر میبرند و مرحله شفیرگی
آنها در ماه اردیبهشت اتفاق می افتد.

تکنیکهای مدیریتی جهت
کنترل جمعیت سوسک
چوبخوار:
زمانیکه بحث استراتژیهای کنترلی برای
سوسکهایچوبخوار مطرح میگردد ،باید
توجه داشت که این حشرات به درختان
تنش زده حمله میکنند .همچنین طبق
بررسیهای بعمل آمده معلوم شد که
هیچگونه عملیاتی نمیتواند درختی را که
عالئم بیماری در آن ظاهر شده نجات
دهد ،زیرا در آن زمان خسارت به درخت
میزبان تقریبا کامل شده است و برای
همین برنامههایمدیریتی بایستی در ابتدا
در جهت جلوگیری از اتفاق افتادن حمله
این آفات تالش کند.
معرفیبلوطزاگرس
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اما اگر اتفاق افتاد چندین خط مشی
کنترلی به شرح زیر وجود دارد که مورد
بحث و بررسی قرار میگیرد:
.1پیشگیری:
این روش در تودههای با تراکم کم برای
افزایش قدرت درختان باقی مانده انجام
میشود ،به این صورت که درختان فرسوده
و پیر و ضعیف که فعال مورد حمله آفات
قرار نگرفته اند را مورد قطع و برش از کف
قرار میگیرد .با این کار جمعیت سوسک
در تنه های بریده شده ساکن نمی شود و
در آن تخم ریزی نمیکنند ،زیرا درختان
بریده شده به سرعت خشک میشوند و
تخمهافرصتی برای تکمیل مراحل الروی
خود ندارند .برای باال بردن قدرت درختان
باقی مانده بایستی این نواحی قرق شوند
و از تردد افراد ،خـودروها و احشام که
باعث کوبیدگی خاک میشودجلوگیریبه
عمل آید و اگر امکان آبیاری ،کوددهی و
هوادهی خاک وجود دارد ،این تیمارها را
انجام داد (هر چند قطع درختان ،آبیاری
و کوددهی تقریبا در رویشگاه امکان پذیر
نیست).

FRWO Archive

سوسک چوبخوار و الرو آن بر روی
درختان بلوط (استان فارس)

 . 2کنترل طبیعی:
پارازیتها و دشمنان الروها میتوانند
جمعیت آنها را کنترل و محدود کنند.
یکی از پارازیتهای الروی زنبورها هستند
که در منطقه ویسکونسین در امریکا
باعث مرگ و میر  10درصد از الروهای
چوبخوار شدند .احیاء و فراهم آوردن رشد
کنترل کنندههای طبیعی الروها میتواند
کمک بسیاری به کنترل جمعیت این
آفات کند .از جمله این کنترل کنندهها
میتوان به زنبورها و پرندگان (سار ،کبک
معمولی ،تیهو ،کبک دری ،کبوتر ،قمری،
دارکوب ،جغد ،کالغ و زاغ ) اشاره کرد .با
فرا رسیدن فصل بهار برخی از پرندگان
مهاجر بهاره از جمله زنبورخواران که
تغذیه آنها از حشرات و الروها است،
وارد مناطق کوهستانی میشوند و
میتواند کمک شایانی به کاهش تعداد
سوسکهای چوبخوار نماید .البته
میبایست توجه داشت که زنبورداران
باید از کاربرد هرگونه سموم دفع آفات که
منجر به از بین رفتن اینگونههای مهاجر
میشود ،به شدت خودداری کنند.
 . 3کنترل شیمیایی:
تیـمـارهای آفـت کـش را میتـوان

بـرای درختان با ارزش باال بکار برد.
چندین آفت کش که هم اکنون توسط
نمایندگیهای حمایت از محیط زیست
آمریکا برای کنترل سوسکهای چوبخوار
معرفی شده است شاملCarbary1، :
 Chlorpyrifosو  Lindaneمیباشد .این
مواد شیمیایی را باید  1الی  3هفته قبل
از ظاهر شدن سوسکهای بالغ بکار برد.
البته استفاده از مواد شیمیایی ممکن
است به سایر حشرات مفید در جنگل
آسیب برساند و این روش به کل برای
مبارزه با آفات جنگلهای بلوط توصیه
نمیشود.
 . 4کنترل پرورشی:
الروها به سرعت خشک شدن بافتهای
درخت میزبان بسیار حساس هستند.
قطع درختان آلوده در طول تابستان
باعث سریعتر خشک شدن درخت آلوده
میشود و میتواند الروهای در حال رشد
را نابود کند .بهترین زمان برای از بین
بردن الروها قطع درخت آلوده در اواخر
خرداد است.
هرس کردن بهترین گزینه کنترلی در
اواخر تابستان است یعنی زمانیکه شاخهها
به شدت آلوده شدهاند و به آسانی میتوان
آنها را تشخیص داد .بالفاصله بعد از

هرس قطعات باید خرد و سوزانده شوند.
روش دیگر کنترل پرورشی ،استفاده از
درختان تله برای جذب سوسکهای بالغ
جهت تخمریزی است ،به عنوان مثال:
استقرار تلههای پردهای و یا نوری به
منظور جلب حشرات کامل و جمعآوری
و معدومسازی آنها ،استفاده از پارچه
توری در اطراف طوقه درخت و جمعآوری
و معدوم نمودن آنها در اوایل فصل ،و
یا ایجاد تلههای زمینی و استفاده از
طعمههای میوهای به منظور جلب
حشرات کامل سوسکهای شاخک بلند.
بهترین راهکار کنترل و مقابله با شیوع
بیماری ،خارج ساختن و سوزندان هر
چه سریعتر درختان آلوده به بیماری که
کام ً
ال خشکیده شده و قادر به جستزنی
نیستند ،با رعایت کامل اصول بهداشتی
است و باید درختانی که مبتال به آفات
چوبخوار شده و هنوز ریشه و یقه آنها
آمادگی جست زنی را دارند از محل
یقه یا پائینتر قطع نمود و برای سوخت
مصرف کرد .ضمن آنکه این کار بایستی
تا قبل از خروج سوسکهای نسل جدید
صورت گیرد .بایستی جستهای حاصله،
از چرای دام مصون ومحفوظ مانده
واجازه داده شود تا جنگلهای شاخ هزاد
بتدریج در منطقه بوجود آید.
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جنگل بلوط (استان ایالم)
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بیماری ذغالی

عامل بیماری

بیماری ذغالی یک چالش اساسی
در بلوط چوب پنبه و بلوط ترکی در
مناطق مدیترانهایی محسوب میشود
که به دنبال تغییر اقلیم در این مناطق
اتفاق افتاده است.با توجه به بررسي
نمونههاي مربوط به بيماري و خشكيدگي
كامل درختان بلوط در برخي از
استانهاي زاگرسي كشور شواهد دال
بر وجود بیماری ذغالي بلوط با نام
علـمی Biscogniauxia mediterranea
است.

عامل بیماری ذغالی بلوط قارچ

تاریخچه بیماری
در آگوست  2003برگهای  50درصد
از بلوطهای ترکیه ( )Q. Cerrisکه در
حدود  180هکتار بود به قهوهای تغییر
رنگ داد و در بهار  2004کل درختان
خشکیده شدند .همین پدیده در
جنگلهای آمیخته منطقه کارست در
اسلوونی در سطح  16000هکتار اتفاق
افتاد.
در ایران برای اولین بار در استانهای
لرستان ،ایالم ،کهگیلویه و بویر احمد و
فارس گزارش شده و باعث سیاه شدن و
پژمردگی و در نهایت خشکیدگی کامل
درختان شد.
بیماری ذغالی
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mediterranea

Biscogniauxia

بنام
باکتری
بیماری
و
 Bereneria quercinaاست که برای
اولین بار در سال  1986روی گونههای
بلوط  Q.cerrisو  Q.pubescensدر
پارک ملی سرسیو در مرکز ایتالیا
گزارش شد.
میزبان بیماری
جنس بلوط ( )Quercus.در مناطق
مختلف دنیا نسبت به این قارچ حساس
بوده و عالئم بیماری را نشان میدهند
بنابراین میزبان این قارچ منحصرا گونه
بلوط هستند.
این قارچ به عنوان عامل مخرب و
ویرانگر گونههای مختلف بلوط میتواند
بسیار سریع انتشار یافته و با توجه به
اهمیت جنگلهای زاگرس سبب مرگ
درختان بلوط گردد.

بیـمــاریذغــالـی
جنگل بلوط (استان ایالم)

عالئمبیماری
نحوه رشد این بیماری به این گونه است:

 .3مجنونی شدن شاخهها و تغییر رنگ و
پوسته پوسته شدن تنه

 .1تغییر رنگ برگ درخت از سبز به
قهوهای و ریزش غیر متعارف آن در دوره
رویش

FRWO Archive

FRWO Archive

 .2عدم رشد واقعی و کوچک ماندن
برگها و ميوهها

 .4خروج شیرابه قهوهای رنگ از تنه
درخت که به مرور میزان شیرابه افزایش
یافته و حالت ذغالی شکل در روی تنه
و سیاه شدن در زیر پوست قابل رویت
است .نشانههایبیماری بعد از خشکسالی
شدید و شرایط غیر معمول و هوای گرم
افزایشمییابد.

FRWO Archive

FRWO Archive
FAO / Mehdi Ansari
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 . 5وجود حفرههایمربوط به آفات چوبخوار
بر روی تنه درخت

انجام عملیاتهای بهداشتی از جمله
هرس کردن.

 . 6خشک شدن کامل تاج و سیاه شدن
زیر پوست تنه

 .3برداشت مواد باقیمانده از درخت مرده
از روی کف جنگل

بیولوژیبیماری

 .4جلوگیری از بی ثباتی خاک (کوبیدگی
و شخم زدن)

 .1بافت های کربن دار روی شاخهها و
ساقه در تمام طول سال وجود دارد و تعداد
زیادی هاگ را بعد از بارندگی آزاد میکند.

 .5جلوگیری از بهرهبرداری درختان و
حذف زراعت زیر اشکوب

 . 2هاگها توسط حشرات ،باد و  . . .حمل
می شوند.

عوامل موثر در طغیان آفات چوبخوار
و بیماری ذغالی بلوط در زاگرس :

 . 3هاگ از طریق زخمهای روی درخت
نفوذ کرده و در بافتهای ساقه درخت
رشد میکند.

بررسیهای بعمل آمده نشان میدهد که
مجموعهای از عوامل مختلف در توسعه
بیماری و آفات موثر بوده و با ایجاد شرایط
مساعد ،عامل بیماری قارچی ذغالی بلوط
به شدت توسعه مییابد .در ادامه با فعالیت
آفات چوبخوار پدیده خشکیدگی بلوط به
وقوع میپیوندد .اما به طور کلی عوامل
مستعد کننده در توسعه بیماری ذغالی
بلوط و طغیان سوسکهای چوبخوار به
شرح زیر تقسیم بندی شده است.

مدیریت بیماری
 .1شیوع این قارچ همراه با ضعیف
شدن درخت است ،بهترین کنترل انجام
عملیات های صحیح پرورشی برای
بهبود قدرت درخت است ،از جمله این
عملیاتها می توان به کود دادن ،قرق،
جلوگیری از تعلیف دام ،عدم بهره برداری
و غیره اشاره کرد.
 .2گندزدایی ابزارآالت استفاده شده برای
بیماری ذغالی
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تغييرات رژیم بارندگي )
• افزایش شدت و مدت ریزگردها
(اختالل در فیزیولوژی )
• حضور دام بیش از ظرفیت عرصهها
و کوبیدگی خاک جنگل
• عدم زادآوری و تجدید حیات
طبیعی جنگل و کهنسالی
درختان ( فقر رویشگاه جنگلی )
• شخم و زراعت در زیر اشکوب
جنگل

• خشکسالی ( شدت و تداوم آن )
• تغییر اقلیم (افزایش درجه حرارت و

FRWO Archive

مراحلبیولوژیبیماری

اثرات ناشی از وقوع آفت و بیماری در
منطقه :
• تغییرات کمی و کیفی در منابع آب
شیرین کشور ( 40درصد آب شیرین
کشور )
• گسترش پدیده بیابانزائی و فرسایش
بادی و افزایش ریزگردها
• تغییر در جوامع گیاهی و حذف برخی
از گونههای با ارزش کلیماکس
• پیامــدهای اقتصــادی و اجتــماعی
( مهاجرت جوامع روستایی )
• تهديد امنيت غذايي
• تهدید امنیت سالمت
• تشدید اثرات ناشی از تغییرات اقلیمی
در کشور
• عدم بازگشت سرمایه در امور زیر بنایی
( سدهای ساخته شده )
• كاهش تنوع زيستي و نقش زیستی
جنگلهای زاگرس به عنوان یک کمر بند
حفاظی درکشور
راهبردهایاجرایی
• تهیه برنامه سازگاری جنگلهای
زاگرس با توجه به اسناد کنوانسیون
تغییرات اقلیمی

• تدوین طرحهای مدیریت پایدار
بومسازگان زاگرس با اولویت حفاظت
از کمیت و کیفیت جنگلهای
زاگرس از طریق تهیه و اجرای
طرحهای جامع چند منظوره
• ارتقا کمی و کیفی تودههای جنگلی
در مناطق تخریب یافته و ایجاد
تعادل بین توان زیستی و نیاز
اکولوژیک توده های جنگلی
• ارزشگذاری اقتصادی خدمات
و کارکردهای اکوسیستم زاگرس و
ارزیابی خسارات وارده
• ثبت ملی و بینالمللی جنگلهای
زاگرس بعنوان میراث طبیعی و
رعایت اصول مربوط به آن
• پایش و ارزیابی دورهای کمی و
کیفی جنگلهای زاگرس و شناسایی
ظرفیت ها و پتانسیلهای زیست بوم
زاگرس
سیاستهایاجرایی
 .1اصالح قوانین و ظرفیتسازی
ساختارها

آفات و امراض ،وجود دام مازاد ،سوخت،
معادن و اجرای طرحهای عمرانی،قاچاق
چوب و محصوالت فرعی ،تصرفات و) ...
 .3اعمال مدیریت یکپارچه و نظاممند
فعالیتها و اقدامات درجنگلهای زاگرس
.4افزایشپایداریاکوسیستمهایجنگلی
 .5غنیسازی و افزایش پوشش جنگلی
 .6حفظ تنوع گونهای و اقتصادی کردن
فعا لیتها
 .7تنوع بخشی و کاهش وابستگی
معیشتی جوامع محلی
 .8به رسمیت شناختن تشکلهای عرفی،
ایجاد صندوق سرمایهگذاری ،کمکهای
فنی اعتباری
 .9هماهنگی و همکاری سایر ارگانها و
دستگاههای دولتی

 .2پیشگیری از عوامل تخریب( آتش
سوزی،
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عناوین طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی

نتایج حاصل از اجرای پروژههای پژوهشی

عنوان طرح پژوهشی

نام مجری طرح

تاریخ شروع
طرح

تاریخ اتمام
طرح

بررسی عوامل موثر بر زوال بلوط ایرانی
و راهکارهای مقابله با آن در استان ایالم

موسسه تحقیقات جنگلها،
مراتع و آبخیزداری کشور

1391

1395

سامانه بررسی ،پایش و ارزیابی وضعیت
خشکیدگی جنگل های بلوط غرب کشور

پژوهشکده حفاظت خاک و
آبخـیزداری

1391

1395

راهکارهای نوین مولکولی در بررسی
عوامل موثر در پدیده خشکیدگی و زوال
درختان بلوط

پژوهشکده بیوتکنولوژی
کشاورزی ایران

1391

1396

تعیین بهترین شیوه عملیات اصالحی و
پرورشی به منظور ترمیم ساختار تودههای
بلوط در معرض خشکیدگی استان ایالم

مرکزتحقیقاتکشاورزی
منابع طبیعی استان ایالم

1391

1396

• وجود رابطه مستقیم بین شدت خشکیدگی
با مقادیردرصد میزان آهک و بیکربنات خاک
• وجود عناصر سنگین حاصل از ریزگرد در
برگ و الیه سطحی خاک که عامل تشدید
تنش رطوبتی و جذب مواد غذایی هستند
یدار بین کاربرد روش ذخیره
• وجود رابطه معن 
نزوالت کوچک و حذف شاخههای آلوده با
زندهمانی و شادابی پایهها
• میزان پتاسیم و فسفر در درختان خشکیده
کمتر از درختان سالم
• درختان با تاج متراکم نسبت به درختان با
تاج کمتر و باز مقاوم تر هستند
• با کاهش ارتفاع از سطح دریا بخصوص در
تودههای شاخهزاد ،زوال بیشتر شده است
• دامنههای جنوبی بیشترین زوال را دارند
• میزان خشکیدگی در دانه زادها بیشتر از
شاخه زادها است
• با افزایش ابعاد و قطر درخت خشکیدگی
بیشتر شده است
• خشکسالی تاثیر معنیدار بر وضعیت عناصر
ماکرو مانند نیتروژن و فسفر در پیکره گیاه دارد
• خشکسالی تاثیر معنیدار برخصوصیات
فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی درختان بلوط دارد
• کاهش  75درصدی عالئم خشکیدگی با
هرس و حذف شاخههای آلوده

جنگلبلوط،استانکرمانشاه
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