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 امید کرمی؛ دانشجوی دکتری جنگلداری ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ایران
(تاریخ دریافت9313/9/91 :

تاریخ پذیرش)9313/6/02 :

چکیده
بهمنظور بررسی وضعیت خشکیدگی درختان در جنگلهای زاگرس ،منطقهای به مساحت  16هکتار از جنگلهای منطقه
بیوره شهرستان ملکشاهی در استان ایالم انتخاب و بهصورت صددرصد آماربرداری شد و برخی ویژگیهای درختان سالم و
خشکیده یادداشت گردید (نام گونه درختی ،فرم رویشی (درختی ،درختچهای) ،فرم پرورشی (دانهزاد ،شاخهزاد) ،تعداد
جست ها (سالم و خشکیده) ،ارتفاع درخت ،قطر برابر سینه ،قطر متوسط تاج ،درصد خشکیدگی ،نوع خشکیدگی (تنه یا
سرشاخهها) و موقعیت جغرافیایی درختان خشکیده) .نتایج نشان داد که نزدیک به  02درصد درختان منطقه دارای فرم
شاخهزاد و  32درصد نیز دارای فرم دانهزاد میباشند .گونههای بلوط ایرانی با  10/8درصد و زالزالک  9/91درصد دارای
بیشترین و گونه ارژن کمترین فراوانی در منطقه مورد مطالعه است .بر اساس نتایج این تحقیق ،درصد کل خشکیدگی در
منطقه  99/99درصد است که بیشترین میزان خشکیدگی درختان در جهتهای غربی و جنوبی و کمترین آن در جهتهای
شرقی و شمالی است .گونههای زالزالک ،کیکم و بلوط به ترتیب بیشترین و گونههای ارژن و بنه کمترین درصد خشکیدگی
در این منطقه را دارا هستند .درصد خشکیدگی درختان در این منطقه با افزایش طبقات قطری روند افزایشی نشان داد.
بهطوریکه در طبقات قطری  4و  6سانتیمتری میزان خشکیدگی زیر  92درصد بوده و در طبقات قطری  84و  88سانتیمتری
حدود  39درصد درختان خشک بودند .عالوه بر این ،درصد خشکیدگی در بین فرمهای رویشی دانهزاد بیشتر از فرم رویشی
شاخهزاد مشاهده شد .با توجه به نتایج این تحقیق ،مهمترین عامل خشکیدگی درختان در منطقه را میتوان خشکسالیها و
کاهش نزوالت آسمانی در سالهای اخیر عنوان کرد.
کلمات کلیدی :ایالم ،بلوط ایرانی ،جنگلهای زاگرس ،درختان خشکیده.
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مقدمه
ناحیه رویشی زاگرس که به جنگلهای بلوط غرب شهرت
دارند ،بیش از  42درصد جنگلهای کشور را تشکیل داده
که از جنوب آذربایجان غربی تا استان فارس پراکنش
دارند .این ناحیه رویشی از نظر وسعت ،پراکنش ،تنوع
گونهای ،محصوالت فرعی و فرآوردههای جنگلی نقش
داشته و درعینحال یکی از مهمترین منابع بیولوژیکی و
ذخایر ژنتیکی ایران بهشمار میآیند .امروزه ،یکی از
مشکالت اساسی این جنگلها ،پدیده خشکیدگی درختان
جنگلی است .بهطوریکه در چند سال اخیر درصد باالیی
از درختان این اکوسیستم جنگلی خشک شدهاند .عوامل
متعددی بهطور مستقیم و غیرمستقیم در بروز پدیده
خشکیدگی در درختان سبز نقش دارند که مهمترین آنها
تغییر اقلیم ،گرمای بیسابقه ،خشکسالیهای مکرر،
کاهش شدید نزوالت جوی هستند ( & Ainsworth
 .)Long, 2005در زمینه خشکیدگی درختان در
رویشگاههای جنگلی و غیر جنگلی مطالعات متعددی
صورت گرفته است Aber .و همکاران ( )0220با بررسی
اثرات فعالیتهای انسانی و تغییرات اقلیمی بر تودههای
بلوط نشان دادند که فعالیتهای انسانی سبب تشدید تأثیر
وقایع اقلیمی میشوند Van der Werf .و همکاران
( )0223نیز عنوان کردند که فصل خشک تابستان سبب
توقف رشد دو گونه راش ( )Fagus sylvaticaو بلوط
( )Quercus roburمیگردد .عالوه بر این  Hansonو
 )0222( Weltzinنیز با مطالعه اثر خشکی بر نواحی
جنگلی ایالت متحده آمریکا ،نشان دادند که خشکی سبب
کاهش تولید درختان و مرگومیر نهالها و پایههای جوان
میشود .برخی محققین اعتقاد دارند که خشکیدگی سبب
ضعف فیزیولوژیک درختان شده و شرایط را برای حمله
حشرات و قارچها فراهم میآورد ( ;Hogg et al., 2002
 .)Hogg et al., 2008; Bolteet al., 2009در ایران نیز
مطالعات محدودی در زمینه خشکیدگی درختان در
مناطق جنگلی و پارکهای جنگلی صورت گرفته است.
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بهطور مثال  Hamzehpourو همکاران ( )0299با
بررسی خشکیدگی درختان در جنگلهای زاگرس عنوان
کردند که کاهش بارندگی در سالهای اخیر تأثیر
معنیداری بر خشکیدگی درختان بلوط زاگرس داشته
است و میزان خشکیدگی در تودههای شاخهزاد بیشتر از
دانهزاد میباشد .عالوه بر این اشاره میکنند که
خشکیدگی در طبقات قطری  99تا  09سانتیمتر بیشتر
از سایر طبقات قطری بوده و بروی درختان خشکیده آثار
فعالیت حشرات چوبخوار بهوفور دیده میشود.
 )9113( Sheibaniنیز با مطالعه علل خشکیدگی
درختان کاج تهران در پارک جنگلی چیتگر ،دالیل
خشکیدگی را کمبود رطوبت و ضعف مواد غذایی میداند.
 )9116( Jalaliنیز با بررسی علت خشکیدگی درختان
راش در شمال کشور ،مهمترین عوامل خشکیدگی این
درختان را بهترتیب عوامل انسانی ،عوامل اقلیمی،
حیاتوحش و آفات و بیماریها معرفی میکند.
جنگلهای استان ایالم جزو جوامع جنگلی مناطق خشک
و نیمهخشک سلسله جبال زاگرس بوده که  1درصد
جنگلهای زاگرس را تشکیل میدهند .تیپ غالب درختان
استان ایالم از نوع بلوط ایرانی ( )Quercus persicaاست
بهطوریکه بیش از  12درصد جنگلهای استان از این
گونه تشکیل شده است .گونههای دیگری مثل بادام
کوهی ،زالزالک ،بنه ،کیکم و غیره نیز بهصورت همراه با
گونه بلوط در استان ایالم وجود دارد ( .)Piri, 2011بر
اساس گزارشهای اداره کل منابع طبیعی استان ایالم،
میزان خشکیدگی درختان در جنگلهای استان ایالم
بیشتر از سایر استانهای زاگرسنشین میباشد .این در
حالی است که تاکنون مطالعهای علمی در این زمینه در
جنگلهای این استان صورت نگرفته است .هدف از انجام
این تحقیق ،بررسی میزان خشکیدگی درختان در
جنگلهای منطقه بیوره شهرستان ملکشاهی در استان
ایالم است .در این تحقیق سعی شد تا برآوردی از میزان
درصد خشکیدگی درختان در جنگلهای منطقه مورد
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مطالعه ،خشکیدگی در طبقات قطری مختلف ،میزان
خشکیدگی به تفکیک برای هر گونه و ارتباط آن با عوامل
فیزیوگرافی تعیین شود.

مواد و روشها
منطقۀ مورد مطالعه در سامانۀ عرفی بیوره از توابع
شهرستان ملکشاهی در استان ایالم با مساحت  16هکتار
قرار دارد که محدودۀ جغرافیایی  641822تا 690822
طول شرقی و  3613922تا  361622عرض شمالی واقع
شده است .حداقل ارتفاع در این منطقه  9360و حداکثر
آن  9680متر باالتر از سطح دریا قرار گرفته است (شکل
Engineering Advisory Firm of Catchment ( )9
 .)Plan, 2007میانگین بارندگی سالیانه آن در سالهای
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اخیر ( 88ـ  )80به  062میلیمتر رسید .بیشتر نزوالت
آسمانی در استان ایالم هم بهصورت باران در زمستان
اتفاق میافتد (شکل  .)0حداقل دمای مطلق منطقه 92ـ
درجۀ سانتیگراد در بهمنماه و حداکثر دمای مطلق آن
 40درجۀ سانتیگراد در مردادماه در سال  9380گزارش
شده است .متوسط تبخیر ساالنه بر اساس ترازهای ارتفاعی
 0396میلی متر است و بیشترین میزان آن در مردادماه
 318میلیمتر گزارش شده است ( Ilam
 .)Meteorological Organizatio, 2011منطقۀ مورد
ال پوشیده از جنگل بوده که گونۀ غالب آن بلوط
مطالعه کام ا
ایرانی است و سایر گونهها مانند زالزالک ،بنه ،کیکم و ارژن
با آن همراه هستند ( Engineering Advisory Firm
.)of Catchment Plan, 2007

شکل  -1نقشۀ موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در استان ایالم
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شکل  -2نمودار میانگین بارندگی ساالنه از سال  1631تا ( 1611ادارۀ کل هواشناسی استان ایالم)1631 ،

روش تحقیق
بهمنظور مشخص کردن شدت خشکیدگی درختان در
منطقۀ زاگرس ،بر اساس اطالعاتی که از ادارۀ کل منابع
طبیعی استان ایالم گردآوری شد ،منطقۀ بیوره از توابع
شهرستان ملکشاهی در استان ایالم بهعنوان یکی از
مناطقی که درختان آن در معرض خشکیدگی قرار
گرفتند ،انتخاب شد .بعد از بازدید از منطقه و جنگل
گردشی ،محدودۀ  16هکتار از جنگلهای بلوط ایرانی این
ناحیه بهعنوان منطقۀ مورد مطالعه مشخص شد .نقشههای
مورد نیاز مانند نقشههای توپوگرافی ،شیب ،جهتهای
جغرافیایی ،ارتفاع از سطح دریا و غیره تهیه شدند.
دادههای مورد نیاز از طریق آماربرداری صد در صد
برداشت شدند .بدینصورت که برای تمامی درختان دارای
قطر برابر سینۀ باالی  4سانتیمتر ،اطالعات آماربرداری
شامل ،نام گونه درختی ،فرم رویشی (درختی،
درختچهای) ،فرم پرورشی (دانهزاد ،شاخهزاد) ،تعداد
جستها (سالم و خشکیده) ،ارتفاع درخت ،قطر برابر
سینه ،قطر متوسط تاج ،درصد خشکیدگی ( 2تا 09
درصد 09 ،تا  92درصد 92،تا  09درصد و بیش از 09

درصد) ،نوع خشکیدگی (تنه یا سرشاخهها) و موقعیت
جغرافیایی درختان خشکیده (طول و عرض )UTM
برداشت و در فرمهای آماربرداری ثبت شدند .بهمنظور
تجزیهوتحلیل دادهها ،بعد از وارد کردن دادههای
آماربرداری در نرمافزار  Excelنمودارها و مشخصههای
آماری مورد نیاز تهیه و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
نتایج
پراکنش قطری
نتایج نشان داد که منحنی پراکنش قطری درختان در
منطقه مورد مطالعه یک منحنی کاهنده است که تعداد در
طبقات قطری زیر  90سانتیمتر نیز با شیب زیادی کاهش
پیدا میکند که میتواند نشان دهندۀ زادآوری پایین
دانهزاد یا حتی شاخهزاد بلوط به علت شدت تخریب و یا
شرایط ناسازگارتر برای نهالهای جوان در سالهای اخیر
در این منطقه باشد .بیشترین فراوانی به ترتیب مربوط به
طبقات قطری  96سانتیمتری و  90سانتیمتری است ،به
همین ترتیب در طبقات قطری باالتر از فراوانی درختان
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تعداد پایههای درختان

9422
9022
9222
822
622
422
022
2

طبقات قطری ( 4سانتی متری)

شکل  –6نمودار پراکنش قطری درختان در طبقات قطری  4سانتیمتری در منطقۀ مورد مطالعه

کاسته میشود (شکل  .)3نزدیک به  02درصد درختان
منطقه دارای فرم شاخهزاد و حدود  32درصد نیز دارای
فرم دانهزاد میباشند.
ترکیب گونهای
دراین مطالعه نتایج نشان داد که گونه بلوط ایرانی با 10/8
درصد حضور بیشترین و گونه ارژن کمترین فراوانی در

منطقه مورد مطالعه دارند (جدول .)9
اما با این حال ،گونههای بلوط ،زالزالک و کیکم به ترتیب
بیشترین و گونههای بنه و ارژن کمترین میزان خشکیدگی
را از لحاظ تعداد داشتند .در مورد درصد خشکیدگی ارژن
بیشترین درصد و زالزالک کمترین درصد خشکیدگی
مشاهده شد (شکل .)4

جدول  –1درصد ترکیب ،میانگین کل پایهها و میانگین پایههای خشکیده به تفکیک هر گونه
گونه

درصد ترکیب گونه در
منطقه

میانگین مجموع پایهها در
هکتار

میانگین پایههای خشکیده
در هکتار

بلوط
زالزالک
کیکم
بنه
ارژن

10/89
9/91
9/9
2/496
2/261

83/63
9/249
9
2/309
2/260

1/649
2/098
2/939
2/2496
2/2924
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ارژن

بنه

زالزالک

کیکم

درصد خشکیدگی

02
98
96
94
90
92
8
6
4
0
2

بلوط

گونه های موجود در منطقه
شکل  –4درصد خشکیدگی گونههای موجود نسبت به فراوانی گونه در منطقه مورد مطالعه

طبقات قطری  10 ،88 ،84و  990به ترتیب ،922 ،39
 30و  09درصد میباشد (الزم به ذکر است که در طبقه
قطری  88تنها یک درخت مشاهده شد که خشکیده بود
به همین دلیل درصد خشکیدگی  922درصد بود) .از
طبقات قطری  90تا  38سانتیمتری روند خشکیدگی
تقریباا یکسان و به میزان  92تا  90درصد است .از طبقات
 38تا  82سانتیمتری خشکیدگی بهطور نوسانی بین 92
تا  02درصد مشاهده شد (شکل  .)9درصد خشکیدگی در
بین فرمهای رویشی دانهزاد نیز بیشتر از فرمهای رویشی
شاخهزاد میباشد (شکل .)6

مقایسه خشکیدگی در جهتهای مختلف
بر اساس نتایج این تحقیق درصد کل خشکیدگی در
منطقه  99/99درصد است .بیشترین میزان خشکیدگی
درختان در جهتهای غربی و جنوبی بوده و کمترین آن
در جهتهای شرقی و شمالی مشاهده شد (جدول .)0
مقایسه خشکیدگی در طبقات قطری و فرمهای رویشی
با افزایش طبقات قطری درصد خشکیدگی روند رو به
افزایش را نشان داد .بهطوریکه در طبقات قطری  4و 6
سانتیمتری میزان خشکیدگی کمتر از  92درصد و در

جدول  -2درصد خشکیدگی درختان در جهتهای مختلف جغرافیایی
جهت جغرافیایی

بلوط

زالزالک

بنه

کیکم

ارژن

مجموع خشکیدگی

شمال
جنوب
شرق
غرب

2/30
3/91
2/2
6/08

2/29
2/20
2/2
2/90

2/2
2/24
2/2
2/2

2/2
2/29
2/2
2/9

2/2
2/2
2/2
2/20

2/33
3/09
2/2
0/20
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922

10

84

06

68

62

90

44

36

08

02

90

4

طبقات قطری ( 4سانتیمتری)

شکل  –1درصد خشکیدگی طبقات قطری مختلف در منطقه مورد مطالعه

دانه زاد

شاخه زاد

%93/16
%1/14

شکل  –3درصد خشکیدگی بین فرمهای رویشی دانهزاد و شاخهزاد

درصد خشکیدگی درختان

922
12
82
02
62
92
42
32
02
92
2
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مقایسه خشکیدگی در طبقات ارتفاعی
خشکیدگی درختان در این منطقه با افزایش طبقات
ارتفاعی کاهش مییابد .بهطوریکه طبقۀ ارتفاعی  3تا 4
متر با  01/99درصد بیشترین میزان خشکیدگی را از خود
نشان میدهند و طبقات ارتفاعی باالتر  0متر کمترین
درصد خشکیدگی را نشان دادند (شکل .)0
بحث و نتیجهگیری
در سالهای اخیر ،خشکسالیها و پدیدۀ ریزگردها،
بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تخریب جنگلهای
زاگرس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .بهطوریکه
امروزه مهمترین دلیل تخریب و از بین رفتن درختان ،به-
ویژه در استان ایالم و استانهای مجاور ،پدیده خشکیدگی
و زوال درختان جنگلی است .بهطوریکه بر اساس نتایج
این تحقیق حدود  99/99درصد از کل درختان منطقه در
ال خشک شدهاند؛ که این میزان در مورد
سالهای اخیر کام ا
برخی از گونهها مانند ارژن بیش از  96درصد و در مورد
بلوط نزدیک به  90درصد است .به گفتۀ برخی محققان

مهمترین دالیل خشکیدگی درختان تغییرات اقلیمی ،گرم
شدن کرۀ زمین ،خشکسالیها و گردوغبارهای سالهای
اخیر میباشد که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم با ایجاد
ضعف فیزیولوژیکی در درختان و حمله آفات و امراض،
سبب مرگ آنها شده است ( Ainsworth & Long,
 .)2005بر اساس آمار هواشناسی استان ایالم نیز میزان
بارندگی منطقه مورد مطالعه از  822میلیمتر در سال
 9366تا کمتر از  092میلیمتر در سال  9388کاهش
داشته است (شکل )0؛ که خود نشانههایی از تغییرات
اقلیمی و گرم و خشک شدن بومنظامهای جنگلی در این
منطقه است Hogg .و همکاران ( )0220نیز با مطالعه
خشکیدگی درختان  Populus tremuloidesدر
جنگلهای کانادا اعالم کردند که خشکسالی باعث ضعیف
شدن و کندی رشد درختان شده و در نتیجه درختان
مستعد حمله کرمهای چوبخوار و قارچهای بیماریزا
میشوند .در مطالعه دیگری روی این گونه مشخص شد
که مرگومیر و خشکیدگی درختان بهطور معنیداری با
شاخص حداقل رطوبت اقلیمی ساالنه ارتباط دارد ( Hogg
.)et al., 2008

شکل  -7درصد خشکیدگی درختان در طبقات مختلف ارتفاعی درختان

وضعیت درختان خشکیده در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی :جنگلهای منطقه بیوره استان ایالم)

 Bolteو همکاران ( )0221با مطالعه اثرات تغییرات
اقلیمی در جنگل آمیختۀ  Fagus sylvaticaو Picea
 abiesدر جنگلهای جنوبی سوئد ،اعالم کردند که
خشکی سال  0226که در آن منطقه اتفاق افتاده بود سبب
حملۀ سوسک پوستخوار به درختان و در نتیجه سبب
مرگومیر و حتی تغییر در ساختار تودههای جنگلی شده
است .عالوه بر این ،نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میزان
خشکیدگی درختان در جهتهای غربی و جنوبی بیشترین
میزان و در جهتهای شمالی کمترین میزان را نشان داد.
جهت جغرافیایی با تأثیر بر زاویه تابش خورشید تأثیر
عمدهای در ترکیب و ساختار گونههای درختان دارد .در
نیمکره شمالی دامنههای غربی و جنوبی نسبت به
دامنههای شرقی و شمالی میزان انرژی خورشیدی
بیشتری را دریافت کرده و بنابراین میزان رطوبت کمتری
را نیز دارا میباشند ( .)Small & McCarthy, 2005با
توجه به این دالیل میتوان خشکیدگی درختان در جنگل-
های زاگرس را به تغییر اقلیم ،گرم شدن کرۀ زمین و
خشکسالیهای اخیر نسبت داد که مجموعۀ این عوامل
موجب ضعف فیزیولوژیکی درختان و حملۀ سوسک
چوبخوار و سایر آفات به درختان بلوط گردیده است .در
این تحقیق مشخص گردید که گونههای مختلف
عکسالعملهای متفاوتی نسبت به خشکی نشان میدهند.
بهطوریکه میزان خشکیدگی در برخی از گونهها مانند
ارژن ،کیکم و بلوط باالتر از گونههایی نظیر زالزالک است.
بهعبارتیدیگر گونههای فوق حساسیت بیشتری را در
مقابل خشکی اقلیم در مقایسه با زالزالک از خود نشان
میدهند.
 Mirzaeiو همکاران ( )0220با مطالعه زادآوری گونه
کیکم نشان دادند که زادآوری این گونه در جنگلهای
زاگرس در ارتفاعات باال و دامنههای شمالی که شرایط
مناسبتری از نظر دما و رطوبت دارند بیشتر است؛ اما از
طرفی زالزالک از گونههای مناطق خشک و نیمه
گرمسیری خلیج عمانی است که در این مناطق حضور
یافته و مقاومت بیشتری در مقابل خشکیدگی از خود
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نشان داده است .بهعبارتدیگر افزایش حضور این گونهها
در منطقه خود نشاندهنده خشکی تدریجی و تغییر در
ترکیب و ساختار گونههای منطقه است که خود میتوان
نشاندهنده یک زنگ خطر باشد.
بررسی روند خشکیدگی در طبقات قطری نیز نشان داد
که با افزایش طبقات قطری میزان خشکیدگی درختان نیز
بیشتر میشود .باال بودن درصد خشکیدگی در طبقات
قطری باال ،پدیدهای طبیعی به علت مرگ فیزیولوژیک
درختان است و نمیتوان این پدیده را مستقیماا به خشکی
نسبت داد؛ اما با این حال باال بودن میزان خشکیدگی در
طبقات میانی و کم بودن آن در طبقات پایین قابلتوجه
است .کم بودن درصد خشکیدگی در طبقات قطری پایین،
احتماالا به خاطر نیاز کمتر این طبقات به میزان رطوبت و
به عبارتی مقاوم بودن در مقابل شرایط کمآبی است (شکل
 .)0قابلذکر است که این طبقات قطری اکثراا مربوط به
درختان شاخهزاد نیز میباشند .بهطوریکه بر اساس نتایج
تحقیق میزان درصد خشکیدگی در میان شاخهزاد کمتر
از دانهزادها بود (میزان خشکیدگی در شاخهزادها 1/1
درصد و در دانهزادها  93/1درصد بود) .بهعبارتدیگر
میتوان گفت که درختان دانهزاد به میزان بیشتری نیاز
به رطوبت دارند و کاهش نزوالت آسمانی و خشکسالیها
نیز اثرات منفی بیشتری بر آنها دارد .البته به علت فراوانی
کمتر پایههای دانهزاد نسبت به شاخهزاد درصد
خشکیدگی در فرم رویشی دانهزاد بیشتر مشاهده شد ،اما
در کل منطقه فراوانی درختان خشکیدۀ شاخهزاد بیشتر
از دانهزاد است.
بر اساس نتایج این تحقیق بیش از  99درصد درختان در
چند سال اخیر خشک شدهاند .در این میان سهم برخی از
گونهها بسیار بیشتر از این مقدار است ،بهطوریکه برخی
از این گونهها ممکن است در مدتزمان کوتاهی کامالا از
بین رفته و یا ترکیب و تنوع گونهای در زاگرس دستخوش
تغییر شود ( .)Bolte et al., 2009به نظر میرسد
جلوگیری از پدیده خشکیدگی درختان بلوط توسط مردم
و مسئوالن کار بسیار سخت و امکانناپذیری باشد؛ اما با
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اینحال ،حداقل کاری که میتوان انجام داد این است که
سایر فشارهایی را که میتوان تحت کنترل درآورد ،از روی
این جنگلها برداشته شوند (مانند چرای دام ،برداشت
چوب سوخت ،برداشت محصوالت فرعی مانند سقز ،زراعت
دیم و غیره) .در پایان شاید برای کاستن بخشی از این
فشارها به جنگلهای زاگرس رهنمودهای زیر کارساز
باشند:
ـ شناسایی مناطق آسیب دیده و اجرای عملیاتهای
حمایتی و احیایی برای بازسازی اکوسیستمهای آسیب
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دیده و کمک به تجدید حیات مجدد آن.
ـ بهکارگیری روشهای صحیح علمی آبخیزداری برای
ذخیرۀ نزوالت آسمانی و مدیریت قرق و کنترل چرای دام
بهخصوص در مناطق بحرانی.
ـ اجرای اقدامات فرهنگی ،ترویجی و آموزشی با هماهنگی
سایر سازمانها از جمله صدا و سیما برای آشنایی عموم
مردم بهخصوص مردم بومی منطقه با تهدید پیشآمده
برای جنگلهای زاگرس و توجه به اهمیت حفظ این
جنگلها برای کمک به کاستن برخی از فشارهای انسانی.
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Abstract
To determine the amount of dead standing trees in Zagros forest, a forest area (96 ha) of Bioreh
catchment in Malekshahi city in Ilam province was selected. A hundred percent or complete inventory
in study area was conducted. The results showed that near to 70% of all trees were sprout-origin and
about 30% were seed-origin. While Quercus brantii var persica (92.8 %) and Cerategus sp (5.5%)
had the highest abundance, Amygdalus sp., had the lowest amount of abundance compared to other
species in the study area. The results also showed that the total percentage of standing deadwood was
11.15% which West and South facing aspects had the highest and East and North facing aspects had
the lowest ratios of standing deadwoods. Amygdalus sp., Acer cinerascense and Quercus persica
species had the most ratios of standing dead trees while Cerateagus sp., and Pistacia atlantica species
had the lowest ratios of standing deadwoods. With increasing in diameter classes, the standing dead
trees were increasing in the study area so that the ratio of deadwood in the diameter classes 4 and 6
was less than 10 % while in the diameter classes 84, 88, 92 and 112 the ratio of deadwoods was about
35, 100, 37, and 75% respectively. Furthermore, the percentage of standing deadwoods among seedorigin trees was more than sprout- origin trees. Base on the results, the regional drought and
precipitation deficit in the last years was the most important factor in causing standing deadwoods.
Keywords: Ilam, Quercus persica, Zagros forest, deadwood trees.
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