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چكیده
جنگلهای بلوط زاگرس نقش ارزندهای در تغذيه آبهای زير زميني ،پايداری کشاورزی ،حفاظت خاک و
کنترل سيل دارند .بااينوجود ،تغييرات اقليمي از جملهه کهاهش بهار

موجه

خشهديدگي ب هش قابهل

توجهي از اين منابع ارزشمند شده است .هدف از اجرای اين تحقيق يافتن رويدردهای مناس

سازگاری با

تغييرات اقليمي بهمنظور کاهش شدت خشديدگي درختان جنگلي از طريق استحصال آب بهاران و خخيهره
آن در خاک بود که در ب شي از جنگلهای استان کرمانشهاه در قابه

طهرز آزمايشهي بلوکههای کامهل

تصادفي انجام يافت .تيمارهای مورد آزمايش شامل باندت+قرق ،قرق ،باندت بدون قهرق و شهاهد بها سهه
تدرار بودند .باندتها بهطور منقطع و هالبي شدل بهطول  7متهر و فاصهله تقري هي چههار متهر بهه شهدل
زيگزاکي ايجاد شدند .نتايج اين تحقيق نشان داد که اعمال تيمار باندهت+قرق بدهد از سهه سهال ،موجه
کاهش خشديدگي  77پايه و احيای  11پايه در هدتار (در مقايسه با تيمار شهاهد گرديهد (درمجمهو 17
پايه  .تيمار قرق گرچه موج

احيای پايههای خشديده نگرديد ،اما موج

کاهش تشديد خشهديدگي بهه

تدداد  73پايه در هدتار گرديد .تأثير تيمار باندت بدون قرق منجر به کاهش خشديدگي بهه تدهداد شهش
پايه در هدتار به دبيل عدم حفاظت و چرای دام شد .نهايتاً افزايش مدنيدار کربن آبي خاک و به هود جهرم
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م صوص ظاهری نيز بر اثر اعمال تيمارهای باندت و قرق به دست آمد که بهنوبه خود منجهر بهه افهزايش
ظرفيت خخيره رطوبت خاک شدند .بر اساس نتايج اين تحقيهق ،فها ق آمهدن بهر خشهديدگي جنگهلههای
زاگرس مستلزم مديريت مستقيم و جامع جنگلها با رويدردهايي م تني بر سازگاری با شهراي خشدسهابي
و حذف عوامل ت ري  ،بهويژه عوامل برهم زدن نيمرخ خاک مانند ش م و کاربرد ماشينآالت سهنگين در
عرصههای جنگلي است .اساس اين رويدردها حفظ رطوبت خاک ،سازگاری با شراي خشدسابي ،حهذف
عوامل تشديد خشديدگي درختان جنگلي و تداوم پژوهشهای بيشتر است.
کلیدواژهها :باندتهای هالبي ،خشديدگي بلوط ،رويدردهای سازگاری ،رطوبت خاک.
 .6مقدمه

جنگلهای بلوط زاگرس ( Quercus sp.نقش ارزندهای در تغذيه آبهای زير زمينهي ،تدهديل ههوا ،گردشهگری،
محصوالت فرعي ،چرای دام ،پايداری کشاورزی ،حفاظت خاک و کنترل سيل دارند .از سويي بهه دبيهل قرارگيهری بهر
روی سازندهای زمينشناسي مارني و حساس به فرسايش با شي بيش از  11درصد ،نس ت بهه ت ريه آسهي پهذير
هستند و روند فدلي خشديدن و خشداندن آنها پيامدهای زيانباری پديد آورده که در صورت ادامه رونهد کنهوني بهه
يک بيابان ت ديل خواهند شد.
پديده خشديدگي 1تقري اً سراسر رويشگاه جنگلي زاگرس را با شدتهای متفهاوت در بهر گرفتهه اسهت .بررسهي
عوامل ،پيامدها و راهدارهای مناس

در اين زمينه يک ضرورت اجتناب ناپذير است .اين جنگلها عالوه بهر تغييهرات

اقليمي ،در مدرض تهديد جدی تغيير کاربری ،ش م ،چرای دام ،آتشسوزیهای عمدی ،زغالگيهری ،قاچهاق بهذر و
فدابيتهای غير کشاورزی مانند مدادن روباز ،راهسازی و ش دههای گازرسهاني نيهز هسهتند (بهينهام1712 ،؛ سهههوند،
. 1712
از طرفي فشار بر روی منابع سرزمين بر اثر فدابيتهای انسهاني در تغييهر سهاختار فيزيدهي آن (تغييهرات کهاربری،
احداث سدها ،تردد زياد ماشينآالت ،گستر

گونههای غيربومي ،ت ليه مواد سمي در جنگلها و بههرهبهرداری بهيش

از حد از منابع آب را نيز ن ايهد از نظهر دور داشهت (اباحسهين 2و همدهاران . 121-141 :2882 ،در چنهين شهرايطي،
جنگلهای زاگرس عالوه بر ت ري  ،فرسايش و تضديف زادآوری به تشديد خشديدگي منجر شده اسهت (ملديهان و
همداران ، 1-1 :2817 ،و دامنه نگراني نيز به برخي جامده محلي نيز سرايت نموده است و آنها بنابر تجربهه خهود آن
را به ترتي اوبويت مدلول خشدسابي ،آفات و بيماری ،آتشسوزی و گرد و غ هار مهيداننهد (سهههوند و زندبصهيری،
. 271-274 :2814

1 Forest mortality
2 Abahussain
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پديده خشديدگي جنگلهای زاگرس يدي از ت دات قابل توجه تغييرات اقليمي است که رونهد تغييهرات آن مهورد
بررسيهای م تلف قرارگرفته است .در اين راستا ،بررسهي رونهد تغييهرات متغيرههای اقليمهي در دوره پايهه  1171تها
 2818برای حوزه درياچه اروميه توس بهمنش و همداران ( ، 71-11 :1714نشان داد که کم ود بار  ،کم هود فشهار
ب ار هوا و مقدار ت ير و تدرق و دمای هوا نس ت به بلندمدت افزايش يافته است .همچنين مقدار بهار

فصهل بههار

نس ت به ميانگين بلند مدت کمتر شده است .عالوه بر اين ،به نظر ميرسهد کهه افهزايش شهاخصهای حهدی دمها و
بار

نيز در افزايش پديده خشديدگي بلوط مهثثر بهوده اسهت .تحقيقهات محمهدی و تقهوی ( ، 172-111 :1734در

مورد سریهای زماني روزانه دما و بهار

ايسهتگاه تههران در دوره آمهاری  1111 – 2887نشهان داد کهه دمهای ههوا

روندی افزايشي داشته و در مقابل تدداد روزهای با دمای کمتر از صفر کاهش يافته است که به تشديد ت يهر و تدهرق
منجر ميگردد .همچنين شاخصهای حدی بار

نيز روند کاهشي داشته است.

برخي تحقيقات عوامل خشديدگي بلوط را به پديده گرد و غ ار نسه ت دادهانهد .جالبهي و همدهاران ( 1731در
خالل بررسي مناطق منشأ ،انتقال و استقرار توفانههای گهرد و غ هار (ريزگردهها بها اسهتفاده از تصهاوير مهاهوارهای و
تحقيقات تدميلي آن توس گريواني و همداران ، 217-783 :2811( 1بهه داليهل احتمهابي ريزگردهها بهر خشهديدگي
بلوط غرب اشاره کردهاند .نتايج تحقيقات ميری و همداران ( ، 181-181 :2887نشان داد که شدل گهرفتن توفانههای
گرد و غ ار به کاهش بارندگي ،خشک شدن خاک و در نتيجه ايجاد گرد و غ ار بيشتر منجهر مشهود .از دسهت دادن
رطوبت خاک بر اثر خشدسابي و به دن ال آن از بين رفتن پوشش گياهي نيز بروز مجدد پديهده فرسهايش بهادی و بهه
دن ال آن افزايش آاليندههای هوا را بهه دن هال دارد .تهأثير ايهن پديهده بهر ميهزان فتوسهنتز ،تدهرق و سهاير فدابيتههای
فيزيوبوژيدي گياهان اثر منفي داشته و در دراز مدت باعث ضديف شدن و از بين رفتن گياهان ميشود.
بههرحال ،پديده خشديدگي جنگلهای جهان را بهويژه در مناطق نيمه خشک فرا گرفتهه اسهت و بهه شهدل يهک
نگراني فراگير کارشناسان مرت

را به تدافو وا داشته است .خشديدگي جنگلها بر اثر تنش ناشهي از تغييهرات اقليمهي

عالوه بر اختالالت فيزيوبوژيدي موج فراواني وقو عوارض واسطهای از جملهه آفهات و بيماریهها و آتشسهوزی
ميگردد (آبن و همداران. 338-334 :2818 ،2
اما مهمتر از علل و عوامل ،پيامدهای ناشي از اين روند بسيار نگران کننده است و همه ب هشههای محهي زيسهت،
کشاورزی ،منابع آب ،اقتصادی -اجتماعي و حتي سياسي از ت دات آن مصون ن واهند ماند .شدل بارز ايهن دگرگهوني
بيابانزايي است که باز خود آن تشديد تغييرات اقليمي ،خشديدگي بيشتر جنگلها و گستر

دامنهه ريزگردهها اسهت.

بيابانزايي ت ري غيرقابلبرگشت و توسده شراي بياباني در مناطقي اسهت کهه بيابهان نيسهتند (بئوههو روس:1113 ،7
1 Gerivani et al
2 Allen
3 Le Houérou
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 . 177-131در شراي ط يدي جنگلها موج

تدديل هوای پيرامون خود و افهزايش ب هار ههوا شهده کهه صهدود آن

موج افزايش بارندگي ميشود ،اما با روند فدلي ت ري
تراکم هستههای بار
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جنگلها کهاهش بهار

و افهزايش ريزگردهها ،در اندقهاد و

اخالل وارد خواهد شد (روزنفلد 1و همداران. 177-131 :2881 ،

در اين راستا ،سناريوهای سازگاری و مقابله با تنش خشدي از مهمترين راهدارهای مورد نظر در اين زمينهه اسهت.
بنابراين الزم است با بهرهگيری از امدانات و قابليتهای ط يدي هر منطقهه و تجهارب و دسهتاوردهای انجهام يافتهه بهه
پايش و کنترل خشديدگي م ادرت ورزيد (فها و . 2818 ،ايهن يدنهي شهراي بحرانهي و متفهاوت از گذشهته اسهت و
دخابت مدبرانه با "رويدرد مديريت مستقيم جنگل" امری ضروری است .مديريت مستقيم جنگلهها مهيتوانهد نقهش
مهمي در اندطاف پذيری آنها در برابر شراي اقليمي داشته باشد (ری و همداران . 2818 ، 2در ايهن راسهتا الزم اسهت
همزمان به سه مورد توجه داشت -1 :کنترل عوامل تشديدکننده ت ير و تدهرق و بهه ههم زدن خهاک از جملهه شه م
خاک کف جنگل ،چرای شديد دام و آتش سوزی؛  -2مديريت مهار انتشار آفات و بيماریهها؛ و  -7حفهظ رطوبهت
خاک.
مطابدات شيرانهور و همداران ( ، .323-371 :1711نشان داد که حفظ دمای پهايين خهاک مهلالً در حهد  4درجهه
سانتيگراد ،رطوبت خاک بهطور بهينهای خخيهره خواههد شهد .زار و همدهاران  ، 1-1 :1717در ايهن راسهتا ،حفهظ
رطوبت و دمای پايين سطح خاک بهمنظور کاهش ت ير و تدرق اسهاس راهدارههای مقابلهه بها خشهديدگي درختهان
جنگلي است .بنابراين بايستي با دخابت مستقيم و فدابيت با تديه بر توان و اسهتددادهای ط يدهي ،انسهاني و اداری ههر
محل در اين زمينه اقدام نمود.
ت ديل جنگلهای زاگرس به زراعت ديم و متداق اً ش م با گاوآهن برگردان دار يدي ديگر از عوامهل نگهران کننهده
ت ري

اين جنگلهاست .اين نو ش م به دبيل نقش م رب در هدر رفت رطوبت خاک از طريهق تشهديد ت يهر و

تدرق (افزايش سطح تماس  ،افزايش ضري تشدشع و انتشار کربن آبهي در بسهياری از کشهورها کنهار گذاشهته شهده
است .تحقيقات مورابو ، 2814( 7بر روی انوا رو های ش م در فرانسه نشان داد که نقهش بهي خهاکورزی (شه م
صفر بر کاهش دمای سطح خاک و متداق اً کاهش ت ير و تدرق از طريق ايجاد آب يدو قابل مالحظه بوده و پهيش بينهي
شده که با توسده اين نو ش م در اراضي کشاورزی اروپا ،ميتوان تا دو درجهه از دمهای سهطح زمهين در تنشههای
گرمايي بحراني نظير تابستان  2887که  14888نفر را کشت ،کاست.

1 Rosenfeld
2 Ray
3 Morello
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در کوتاه مدت ،نجات درختان جنگلي مواجه با پديده خشديدگي از طريق جمعآوری و خخيره روانهاب در خهاک
با استفاده از سطوز آبگير باران (مانند باندتهای منقطع هالبي شدل مرود توجه جهدی اسهت .ايهن کهار م تنهي بهر
پژوهش بوده تا ميزان اثرگذاری آن مش ص گردد.
هدف از ايجاد سطوز آبگير رواناب سطحي 1جمعآوری جريانات سطحي در اراضي با شي متوس و خخيهره آن
در نيمرخ خاک برای استفاده گياهان در مناطق خشک است .اين تدنيک در مناطق نيمهخشک که با مشهدالتي از ق يهل
خشدسابي ،کم ود آب و فرسايش شديد خاک مواجهاند نيز مورد توجهه اسهت .علهي و همدهاران13-184 :2818( 2
تأثيرات سطوز آبگير را با مساحت حدود  17تا  18متر مربدي را در نواحي خاورميانه مورد مطابده قهرار دادنهد .نتهايج
پژوهش آنها نشان داد که حجم رواناب جمعآوری شده بسته به شراي بارندگي و مسهاحت سهطح آبگيهر بهين  1تها
 137مترمدد

در هدتار و مدادل  1تا  31درصد بار های رخ داده بود که بهطور متوس  78درصهد کهل بهار

بها

آستانه بارشي  4ميليمتر را شامل گرديد.
بر اساس تحقيقات رحمان و همدهاران ، 1784-1711 :2814( 7ايهن کهار در پاکسهتان موفقيهتآميز بهوده اسهت.
صادقزاده ( ، 1718سطوز آبگير بوزی شدل به ابداد  2/3متری را با تيمارهای کوزه سهفابي ،فيلتهر سهنگريزهای و مهواد
جاخب رطوبت (م لوط ماده آبي ،پربيت و خاک را بهرای آبيهاری درختهان ملمهر مهورد آزمهايش قهرار داد و ميهزان
رطوبت خخيره شده را با دستگاه  TDR4اندازهگيری نمود .نتايج اين بررسي نشان داد که فيلتر سنگريزه عملدهرد نسه تاً
خوبي داشت .نتايج تحقيقات قيطوری و همداران ( ، 1718نشهان داد کهه سهامانهههای کوچهک جمهعآوری روانهاب
سطحي (بوزی شدل به ابداد تقري ي  4متر مربع نقش مدنهيداری در جمهعآوری روانهاب و افهزايش رطوبهت خهاک
داشتند .بهطورکلي اين رو ها مثثر ،کمهزينه و قابليت اجرايي زيهادی دارد .هدد از اجدراي ايدن تحقیدف يدافتن
رويكردهاي مناسب سازگاري با شرايط خشكسالی براي مقابله با پديده خشكیدگی بلوط بدر اسداس حفاظدت از
جنگل و استحصال آب باران و ذخیره آن در خاك بود که با همداری اداره کل منابع ط يدي استان کرمانشهاه در سهه
سال ( 1712-14به مرحله اجرا درآمد.
 .1منطقه مورد مطالعه

اين پژوهش در ب شي از جنگلهای اين استان انجام شد .مساحت جنگلهای اين استان حدود  128ههزار هدتهار
بوده که برخوردار از تنو اقليمي ،زمينشناسي ،توپوگرافي و شهراي بهرهبهرداری اسهت .سهايت انت هابي موسهوم بهه
"کلهزرد" است که نام محلي يک کوه و روسهتای پهای دامنهه آن اسهت کهه در  188کيلهومتری جنهوب شهرقي شههر
)1 Micro-catchment water harvesting (MCWH
2 Ali
3 Rehman
4 Time Domain Reflectometry
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کرمانشاه قرار دارد (شدل  . 1راه دسترسي به اين منطقه نس تاً دشوار و ب شي از آن سنگالخي و صهد ابد هور اسهت.
نزديک به  12درصد اين محدوده عرصه جنگلي است .مشاهدات ميداني بيانگر ت ري شديد و ت ديل آن بهه زراعهت
است .متوس بار

ساالنه و دمای هوا بهترتيه  448ميلهيمتهر  11درجهه سهانتيگهراد مهيباشهد .مقايسهه اجمهابي

نقشههای زمينشناسي و پوشش گياهي منطقه زاگرس نشان ميدههد کهه ب هش وسهيدي از ايهن جنگهلهها بهر روی
سازندهای مارني (از جمله کشدان و اميران واقع شهدهانهد .نسه ت زيهاد رس و سهيلت ،فراوانهي کهاني اسهمدتيت و
توپوگرافي تههماهوری توأم با ت ري

و تشديد فرسايشهای بغزشي و خنهدقي از مهمتهرين شهاخصهای آنهاسهت

(حشمتي و همداران243-217 :2817 ،؛ زراعتپيشه و همداران.787-713 :1711 ،؛ اوبيهايي 1و همدهاران-31 :2883 ،
. 32
 .9مواد و روشها

تیمارهاي مورد بررسی
اين پژوهش در قاب طرز آزمايشي بر پايه بلوکهای کامل تصادفي بها چههار تيمهار باندهت+قرق ،قهرق ،باندهت
بدون قرق و شاهد با سه تدرار مورد آزمايش قرار گرفت .کرتها (پالتهای ثابهت بهه ابدهاد  78×18متهر بها فاصهله
جان ي  18متر به موازات هم جهت دامنه تد يه شدند تا اثرات رطوبتي پالتها بر يدهديگر حهذف گهردد .اطهراف ههر
کرت با استفاده از سنگ و خاک به شدل پشته مانندی محصور گرديد.
مشخصات بانكتهاي منقطع (هاللی شكل)

احداث باندتهای منقطع در عرصههای شي دار ،بهويژه منابع ط يدي حداکلر روانهاب را در خهود خخيهره نمهوده و
بهتدريج در جهت زهدش ط يدي دامنه به شدل جريان زيرقشری 2در دسترس ريشه گياه قرار ميدهد .افزون بهر ايهن،
احداث آن ساده بوده و حداقل جابجايي خاک را به دن ال دارد ،زيرا بايد از احداث آنها در محل عارضهههای کوچهک
کف جنگل از جمله برونزدگي ،بوته و درختچه خودداری نمود (شهدل  . 2بهه همهين دبيهل ابدهاد و فاصهله آنهها را
ميتوان بر حس شراي ط يدي تا حدودی تغيير داد تا کمترين جابجايي خاک را س

گردد .رطوبت خهاک باندهت-

ها با استفاده از دستگاه رطوبتسنج ( TDRدر سه نقطه داخل باندت ،ديواره باندت و شاهد اندازهگيری شد.
روش تجزيه آماري
تجزيه آماری دادههای حاصل از نتايج اين تحقيق شامل آمار توصيفي و مقايسه ميانگين دادههها بها نرمافهزار SAS

انجام شد.
1 Owliaie
2 Hypodermic
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شكل  .6موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان کرمانشاه
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 .4نتايج و بحث
مشخصات بانكتهاي احداث شده (سطوح آبگیر باران)

باندتها بهطور منقطع ،زيگزاگي و جذبي ايجاد شدند تا حداکلر روانهاب را جمهعآوری کننهد و ديهوراه آنهها بها
سنگهای سطحي و شاخههای خشک کف پوشانده شد تا حداکلر استحدام توأم بها حهداقل جابجهايي خهاک بوجهود
آيد .سدي گرديد باندتها در باالدست درختان احداث شود تا از طريق جريهان زيرقشهری در اختيهار ريشهه درختهان
قرار گيرد .در مجمو بسته به شراي توپوگرافي و تراکم درختان ،طول باندتهها حهدود هفهت متهر (در کنهارههها بهه
سمت باالدست کشيده شدند با فواصل تقري ي چهار متر از هم احداث شدند (شدل . 2
روند کاهش خشكیدگی بر اثر اعمال تیمارها

تيمار باندت هالبي+قرق ،موج کاهش خشديدگي و احياء تددادی از پايههای خشهديده شهد (بهه ترتيه  77و
 11پايه در هدتار که حاصل آنها نجات  17پايه درختي در هدتهار بهود (جهدول  . 1همچنهين تيمهار قهرق موجه
کاهش شدت خشديدگي  1/1پايه در سطح پالت ( 73پايه در هدتار در مقايسه با تيمهار شهاهد گرديهد .تهأثير تيمهار
باندت به تنهايي (بدون قرق در کاهش خشديدگي  3پايه در هدتار است .اعمال اين تيمار اهميت قرق بهرای مصهون
ماندن خاک و پوشش گياهي از روند ت ري

و در نتيجه حفظ رطوبت خاک است .نهايتاً ،اعمهال تيمهار شهاهد نشهان

داد که همزمان با تشديد خشکسابيها روندی تشديدی داشت که بهطور متوس  74پايه درختي بدداز  7سال بود.
مشاهدات ميداني نشان ميدهد که ت ديل جنگل به ديمزار و متداق اً ش م در جهت شهي
شدل غاب ت ري

بها گهاوآهن برگردانهدار

جنگلها در اين نواحي هستند .اين مسئله يک مدضل مهم محي زيسهتي رو بهه گسهتر

که عالوه بر فرسايش ،هدر رفت کربن آبي ،موج

اسهت

تشديد خشديدگي و ت ير و تدرق نيز ميگرد (پوبيهاکف و بهل،1

 . 213-222 :2883مطابدات نگاسا 2و همداران ( ، 34-74 :2811نشان داد که کنارههای خاک شه م بسهته بهه دمها و
موقيديت توپوگرافي بيشترين نقش را در رها سازی کربن آبي ،عناصر غذايي و رطوبت دارند کهه بها افهزايش دمها نيهز
افزايش مييابد .مسلماً اين کار در اراضي شي دار شديدتر بوده و بدد از ش م حدود نيمي از کربن آبي خهاک در کمتهر
از  188روز به هوا انتشار مييابد .همچنین تيمارهای باندت+قرق و قرق منجر به افهزايش مدنهيدار کهربن آبهي خهاک
شدند .همچنين تيمار قرق بيشترين روند به ودی جرم م صوص ظاهری خهاک بهه عنهوان شهاخص مههم در خخيهره
رطوبت گرديد.

1 Polyakov and Lal
2 Negassa
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شكل  -9سازندهاي منطقه مورد تحقیف =A :سازند شهبازان =B ،سازند مارنی کشكان (نزديك به پالتهاي
آزمايشی) و  =Cسازند مارنی امیران (در حدود  7کیلومتري پالتها) آثار تخريب و شخم در اين نواحی جنگلی
مشهود است.
جدول  .6مقايسه تغییرات کربن آلی خاك تیمارهاي در ابتداي شروع پژوهش و سه سال بعد از آن
متغیر مورد بررسی

( %کربن آبي
وزن م صوص
ظاهری (گرم بر
سانتيمتر مدد
رطوبت خاک (%
تدداد پايههای
خشديده احياء شده
در هدتار
کاهش شدت
خشديدگي
(پايه در هدتار

قرق +بانكت

قرق

بانكت هاللی

شاهد

**Pr > F

سال اول*

)2.35 (a

)2.40 (a

)1.90 (a

)1.80 (a

0.156

سال سوم

)3.25 (a

)2.90 (ab

)2.05 (b

)1.90 (b

0.042

سال اول*

)1.460 (a

)1.321 (a

)1.272 (ab

)1.510 (a

0.0773

سال سوم

)1.430 ba

)1.215 (b

)1.292 (ba

)1.504 (a

0.0473

سال اول*

)16.53 (a

)16.83 (a

)14.57 (a

)13.48 (a

0.1590

سال سوم

)19.167 (a

)18.713 (a

)11.950 (b

)9.217 (b

0.0023

سال اول*

-

-

-

-

-

سال سوم

19

-

-

-

-

سال اول*

-

-

-

-

-

سال سوم

36.7

35.8

6.0

-33.5

-

سال

هاللی
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رويكردهاي مناسب مديريت بحران خشكیدگی جنگلهاي زاگرس

خشديدگي درختان بلوط مدلول عوامل م تلفي است که ميتوان آنها را به سه دسته ط يدهي ،تشهديدی (انسهاني
و بينابيني نس ت داد (جدول  . 2با توجه به نتايج اين تحقيق ،احداث باندت بهه تنههايي در کنتهرل پديهده خشهديدگي
جنگلها تأثير چنداني ندارد و اعمال دو تيمار باندت +قهرق و قهرق بهه ترتيه اهميهت راهدارههای مناسه جهذب
رواناب و حفظ رطوبت خاک برای مقابله با خشديدگي درختان جنگلي هستند .در اين ارت اط ،مهمتهرين رويدردههای
مناس

مديريتي به شرز زير ميباشد:

رويكرد سازگاري

(تطبیقی)1

مدموالً کنترل تغييرات آب و هوايي از دسترس خارج است و مقابله بها آن م تنهي بهر سهازگاری و انط هاق اسهت.
تغييرات اقليمي بهويژه در يک دهه اخير بر م نای کاهش مقدار ميانگين بار

ساالنه ،افزايش شاخصههای حهدی آب

و هوا ،کاهش بارشهای بهاره ،کاهش تدداد روزهای ي نهدان و افهزايش ت يهر و تدهرق اسهت کهه همچهون مهمهان
ناخواندهای چارهای جز کنار آمدن با آن وجود نداشته و بايد با بررسي امدانهات محلهي ،گهردآوری تجربيهات جامدهه
محلي و تداوم پژوهشهای کاربردی در سطح محلي ،ملي ،منطقهای و جههاني بهه راهدارههای سهازگار بها تغييهرات
اقليمي برای حفظ اين جنگلها همت گماشت .منطق و محور سازگاری م تني بر موارد زير خواهد بود:
 عدم افزايش ت ير و تدرق؛
 جمعآوری و خخيره جريانات سطحي در خاک؛ و
 عدم جابجايي خاک (ش م و کاربرد ماشينآالت سنگين
سامانههای جمعآوری آب باران که باندتهای هالبي ب شي از آنها هستند از جملهه راهدارههای مناسه

و کهم

هزينه در اين زمينه ،بهويژه برای حفظ درختان ارزشمند جنگلي است که در ايهن تحقيهق بهرای اوبهين بهار در مقيهاس
پالتهای آزمايشي استفاده شد .اين سطوز بيشترين رطوبت را در خود خخيره مينمايند (حسهيني و همدهاران:2811 ،
 . 177-131در مواردی نيز حتي آبياری درختان ارزشمند نيز الزم است (گوردون 2و همداران. 714-721 :2817 ،
 -1رويكرد تغذيه آبهاي زيرزمینی در فصل بارش با بانكتهاي هاللی :به نظر ميرسد که با توجه بهه شهراي
زمينساخت زاگرس (بهويژه زاگرس چين خورده که ب ش زيادی از جنگهلههای بلهوط بهر روی آن پهراکنش دارد،
ت ليه منابع آب زير سطحي تشديد استحصال آب زيرزميني پايين دست عالوه بر کهاهش سهطح آبههای زيرزمينهي،
موج تشديد خشديدگي نيز ميشود که بهنوبه خود مستلزم تحقيقات بيشتری است .امها تغذيهه آبههای زيرزمينهي در
پايين دست جنگلهای زاگرس از طريق حفظ پوشش گيهاهي ،چاهکههای تغذيهه و سهطوز آبگيهر بهاران در فصهل
1 Adaptation approach
2 Gordon
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زمستان را بايستي يک رويدرد قابل تأمل بهمنظور کاهش شي جريان زيرقشهری و ت ليهه سهريع آن در ناحيهه ريشهه
درختان جنگلي محسوب نمود.
 -9رويكرد اصالح شخم :ش م متداول فدلي در سطح ديمزارهها و زراعهتههای بدههای منطقهه زاگهرس عامهل
اصلي ت ري

جنگل ،فرسايش م اطره آميز خاک و پيامدهای برون حوزهای بددی (گرمايش جهاني ،ريزگهرد محلهي،

تشديد ت ير و تدرق ،آبودگي منابع آب پايين دست و  ..است .اصالز اين ش م با بهرهگيری از ظرفيتههای قهانوني،
مابي و آموزشي از ضرورتهای کليدی بهمنظور حفاظت جنگلهای مشرف بر زمهينههای کشهاورزی اسهت .امهروزه
ش م با گاوآهن برگرداندار 1رفته رفته کنهار گذاشهته شهده و شه مههای حفهاظتي و حهداقل شه م بهرای پايهداری
کشاورزی و سازگاری با تغييرات اقليمي مورد توجه جدی است .بر اساس آخرين نتايج تحقيقات آکهادمي ملهي علهوم
فرانسه (موربو ، 2813 ،2نقش ش مهای حفاظتي و بهويژه نو بيخاکورزی 7عالوه بر افهزايش محصهول ،در کهاهش
دمای سطح خاک و متداق اً کاهش ت ير و تدرق از طريق ايجاد آب يدو قابل مالحظهه بهوده و پهيش بينهي شهده کهه بها
توسده اين نو ش م در اراضي کشاورزی اروپا ،ميتوان تا دو درجه از دمهای ههوا کاسهت کهه مدهادل مهوج گرمهای
کشنده تابستان  2887که  14888نفر را کشت ،خواهد بود.
 -4رويكرد حفظ عرصههاي منابع طبیعی :امروزه بر خالف گذشته چرای دام مانند گذشته عامل کليهدی ت ريه
منابع ط يدي نيست و تغيير کاربری به داليل م تلف از جمله ن ود نظارت ،وضديت فدلي مديريت اراضي ملهي ،اعمهال
نفوخ اش اص حقيقي و حقوقي ،آتشسوزی و زغال گيری عوامل اوبويت دار ت ري
اين روند با قوانين جاری خريد و فرو

اين ميهراث همگهاني 4هسهتند.

اراضي مشا  ،تغييرات اقليمي (خشک شدن تاالبها و حاشيه رودخانهههها و

ت ديل آن به اراضي زراعي و قانون بهرهوری فدلي (اراضي تداخلي شتاب بسيار زيادی گرفته است.
خوش تانه يدي از خدمات برجسته سازمان جنگلها ،مراتع و آب يهزداری کهه در گذشهته وجهود داشهته مميهزی
اراضي ملي ،بهويژه ق ل از دهه  1738ميباشد .اين اسناد ارزشمند هويت اصلي عرصههههای ملهي ،بههويژه جنگهلهها
هستند و ميتوان بر م نای آن نس ت به احيا و بازسازی جنگلها برنامهريزی نمهود .درسهت کهاری کهه در کشهورهای
دارای جنگل شرو شده است .گزار
رو به گستر

فا و ( ، 2813در اين زمينه نشان ميدهد که اقدامات جههاني حفهظ جنگهلهها

است و شدت ت ري نيز در دهه  2818نس ت بهه دههه ق هل در کشهورهای اروپهايي ،امريدها ،چهين،

برزيل و هند کاهش يافته است .يدي ديگر از کارهای در خور توجه ايجاد خ تنسيق در مرز عرصههههای جنگلهي و

1 Moldboard plow
2 Morello
3 No-till
4 Heritage
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اراضي کشاورزی است .بررسيهای ميداني در استان کرمانشاه نشان داد که اجرای ايهن پهروژه در بيشهتر مهوارد موفهق
بوده است و اجرای دقيق آنها نقش قابل مالحظهای در حفاظت از جنگلهای زاگرس خواهد داشت.
تغيير کاربری ،ش م و سوزاندن بقايای گياهي سه عامل کليدی تغييرات منفي در جرم م صهوص ظهاهری ،مهاده
آبي و پايداری خاکدانهها هستند (بلندهو و بهل . 2883 ،1مطابدهات حشهمتي و همدهاران ( ، 2811بها اسهتفاده از فهن
زمينآمار نشان داد که ت ديل جنگلهای زاگرس به ديمزار موج تغيير مدنيدار در سه ويژگي مهورد اشهاره گرديهد و
تغييرات مداني آنها در ديمزار بهطور قابل مالحظهای افزايش يافت.
 -5رويكرد تجهیز ادارات کشاورزي و منابع طبیعی دهستانها به وسايل و امكاندات کدافی و مناسدب بدراي
پايش میدانی مورد نیاز بهمنظور کاهش تخريب و مهار آتشسوزي .متاسدفانه امدانهات فدلهي جوابگهوی ايهن کهار
ن وده و الزم است که کارشناسان و نيروهای محافظ در سطح دهستانها با امدانات مناسه حضهور داشهته باشهند .بهه
ع ارت ديگر بهتر است در هريک از ادارههای جهاد کشاورزی در سطح دهستانهها ،اداره منهابع ط يدهي بها تجهيهزات
کافي و ايجاد انگيزههای مناس

اداری و دستمزد برای نيروهای اجرايي مستقر گردد.

 -1رويكرد جنگلکاري و واکاري در عرصههايی تخريب يافته با همان گونهها
مشاهدات ميداني نشان داد که خشديدگي در برخي نقاط از جملهه کنهاره بغهز هها ،حاشهيه اراضهي کشهاورزی،
زراعتهای بدهای داخل جنگل ،نقاط آتش گرفته در سابيان ق ل و محل اطراق عشهاير شهديدتر اسهت .ايهن نقهاط در
صورت بزوم ميتواند مورد جنگلکاری مجهدد( 2واکهاری بها گونهههای بهومي همهان محهل قهرار گيهرد .برخهي از
راهدارهای مناس

در زمينه مهار آفات و بيماريهايي که خشک شدن درختان جنگلي را تشديد ميکنند بهه شهرز زيهر

است .اين کار م تني بر شناسايي ب شيهايي از جنگهل و درختهان مقهاوم بهه خشهدي و تهيهه نههال از بهذر آنهاسهت
(کالرک 7و همداران 2721-2712 :2813 ،و :

" -1کفبری" درختنان خشديده (راهداری نس تاً مناس و مشروط ؛
 -2م ارزه بيوبوژيدي بر م نای شناسايي پارازيتهای ط يدي؛
 -7بهرهگيری احتياط آميز و محدود از م ارزه شيميايي؛
 -4جل نظرات کارشناسي صاح نظران داخلي و کارشناسان فا و در اين زمينه؛ و
 -4بهرهگيری از تجربيات جوامع محلي (جنگلنشينان .
پژوهش در مورد م ارزه بيوبوژيدي و شيميايي نيز بايد بر م نای شناسايي پارازيتهای ط يدي با بررسهيههای دقيهق
ميداني و حتي تجربيات ساکنين محلي استوار باشد .همچنين الزم است دوبهت اهتمهام بيشهتری در ايهن زمينهه داشهته
1 Blanco and Lal
2 Re-forestation
3 Clark,
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برنامهريزی و سرمايهگزاری دوبتها است (بال. 33-37 :2812 ،1
 .5نتیجهگیري
بر پايه نتايج اين پژوهش ،احداث باندتهای هالبهي تهوأم بها قهرق (تيمهار باندهت هالبي+قهرق کهه بهرای اوبهين بهار در
جنگلهای زاگرس در مقياس پالت مورد ارزيابي قرار گرفت ،منجر به خخيره رطوبت خاک ميشهود .ايهن کهار در قابه تيمهار
باندت +قرق دو نقش "احياء پايههای خشديده" و "کاهش روند خشديدگي" را بهدن ال دارد کهه در ايهن تحقيهق مجمهو آن
نجات  17پايه درختي در هدتار بود .اين اثرات از طريق افزايش ماده آبي خاک و کاهش مناس جرم م صهوص ظهاهری اسهت
که زمينه اصلي ظرفيت نگهداری رطوبت را فراهم مينمايد.
تيمار قرق (بدون باندت نيز در کاهش روند خشديدگي مثثر بود و رت ه آن بدد از تيمار باندت+قرق است اين تهأثير حهدود
 73پايه در هدتار است .بنابراين حتي با قرق مناس و مديريت شده نيز ميتوان نسه ت بهه کنتهرل خشهديدگي اقهدام نمهود .در
مقابل ،تيمار باندت (بدون قرق در کنترل روند خشديدگي در مقايسه با تيمار باندت +قرق و تيمهار قهرق کمتهر بهوده و صهرفاً
شدت خشديدگي را در مقايسه با تيمار شاهد کاهش ميدهد .بنابراين ،ههر اقهدام اصهالحي در جنگهل بهدون حفاظهت (قهرق
کارايي جنداني ندارد ،زيرا بدون قرق بر اثر چرای دام ،ش م و ساير فدابيتهای ت ري ي بازدهي خود را از دست خواهد داد.
بر پايه نتايج اين پژوهش فا ق آمدن بر خشديدگي جنگلهای زاگهرس مسهتلزم مهديريت مسهتقيم و جهامع آنهها بها ات هاخ
رويدردهايي م تني بر حفظ رطوبت خاک ،سازگاری با شراي خشدسابي و حذف عوامهل ت ريه  ،بههويژه عوامهل بهرهم زدن
نيمرخ خاک مانند ش م و کاربرد ماشينآالت سنگين ،چرای مفرط ،زغالگيری و قطع درختهان در عرصههههای جنگلهي اسهت.
اساس اين رويدردها سازگاری با شراي خشدسابي ،حذف عوامل تشديد خشديدگي و تداوم پژوهشهای بيشهتر اسهت .نتيهاج
ات اخ اين رويدردها نيز در نهايت جمعآوری رواناب و کاهش ت يهر و تدهرق خهاک بها شهيوهههايي چهون ايجهاد سهامانهههای
جمعآوری باران و حف ماده آبي خاک در در بر ميگيرد .اين رويدردها راهحلهايي کوتاه مدت ،با هزينهه کهم و کهارايي بيشهتر
است که الزم است تمهيدات الزم برای عملياتي نمودن آنها در محدودهجنگلي به شدل پايلوت تدميل گردد.
سپاسگزاري
بدينوسيله از اداره کل منابع ط يدي استان کرمانشاه ،پژوهشدده حفاظت خاک و آب يزداری کشور ،مرکز تحقيقهات و آمهوز
کشاورزی و منابع ط يدي استان کرمانشاه به ترتي در تأمين اعت ار ،تصوي و همداری در اجرای اين پهروژه تحقيقهاتي تشهدر و
قدرداني بهعمل ميآيد.

1 Ball
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جدول .1عوامل خشكیدگی و رويكردهاي مقابله با پديده خشكیدگی جنگلهاي زاگرس
عوامل خشكیدگی

شاخصها

جنگلهاي زاگرس

 کاهش ميانگين بار -1عوامل ط يدي

رويكردهاي سازگاري و مقابله خشكیدگی

ساالنه؛

 افزايش مقادير حدی آب و هوا(دمای حداکلر و ...
 -استحصال منابع آب زيرزميني*

1

 -1رويدرد سازگاری با تغييرات آب و هوايي در راستای
عدم افزايش ت ير و تدرق ،جمعآوری و خخيره جريانات
سطحي با سامانههای جمعآوری رواناب سطحي و عدم
جابجايي خاک با ماشينآالت سنگين
 -2رويدرد تغذيه آبهای زيرزميني در فصل بار

 ش م کف جنگل (عامل تشديدت ير رطوبت خاک و هدر رفت

-7رويدرد اصالز ش م موجود به عنوان يدي از مدضالت

کربن آبي ،و تشديد ت ير و نيز
تشديد پديده ريزگرد .

اراضي کشاورزی مجاور و سطح جنگلهای زاگرس

 -2عوامل تشديدی

مدضل تغيير کاربری قانون بهرهوری

(انساني

و واگذاريهای فدلي

عرصههای آن بر اساس اسناد ارزشمند مميزی اراضي و ايجاد

 آتش سوزی و زغابگيری (عاملتشديد خشديدگي

خ تنسيق
 -1رويدرد تجهيز ادارات کشاورزی و منابع ط يدي دهستان-
ها به تجهيزات مهار آتشسوزی

 قطده قطده شدن جنگلهایيک منطقه**2

 -4رويدرد حذف عوامل ت ري

جنگلها و حف

 -3رويدرد جنگلکاری و واکاری در عرصههايي ت ري
يافته با همان گونهها

 -7عوامل ثانويه

احتماالً تنشهای خشدي و کاهش
مقاومت درختان و تغيير در غلظت

 -7رويدرد جامعنگری مهار آفات و بيماری و شناسايي

(آفات و بيماریها

شيرابه آوندهای درختان زمينه هجوم

پايههای مقاوم به خشدي (پژوهش بيشتر

آفات و بيماریها را فراهم ميکند.
* در منطقه زاگرس ،بهويژه زاگرس چينخورده دشتها و کوههای اطراف آنها به شدل ناوديس و تاقديس قرار دارند .کوهها
و تههها به اليههای رسوبي دشتها منتهي شده و به همين دبيل جريانهات زيهر قشهری 7آنهها نيهز بهه سهمت رسهوبات کهف
دشتهاست .با برداشت بيرويه فدلي منابع آب اين دشتها ،شي

جريانات زيرقشری زيهاد شهده و بهه دبيهل اليهههای آهدهي

مت ل ل به سرعت زيادتر از ريشه نفوخ درختان جنگلي خارج خواهند شد.
** تغيير کاربری عالوه بر ت ري جنگل ،باقي مانده آن را نيز از يدهارچگي خارج خواهد کرد که در ايهن صهورت سهطح
تماس جنگل با محي زياد شده (نس ت محي به مساحت افزايش مييابد کهه نهايتهاً کليهت جنگهل يهک منطقهه بهه عنهوان
زيستگاه گياهان و جانوران آسي
(نيوتن. 2887 ،4

خواهد ديد .اين آسي ديديگي در کنارهها (محل تماس با ساير کهاربریهها بيشهتر اسهت

1 Adaptation approach
2 Fragmented forests
3 Hypodermic
4 Newton
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