
نگذردکزین برتر اندیشه بر خرد      جان و خداوند بنام 

چالش ها و فرصت های کنونی و آینده ی جنگل های بلوط زاگرس

دانشگاه ایالم

مرتضی ابراهیمی رستاقی 
1397اسفند 



ه و مروری اجمالی بر وضعیت گذشت
موجود جنگل های زاگرس



وضعیت گذشته

ستاریخچه پیدایش جنگلهای زاگر



اچه مطالعات گرده شناسی جنوب دری
زریوار مریوان کردستان



گروه مطالعاتی
لکرندانشگاهشناسیزیستگروهسوتا،مینهدانشگاه
دانشگاهجانورشناسیانستیتویوآیواورنون،مونت

ویوکشناسیگیاهباغوین،طبیعیتاریخموزهوشیکاگو
گردهدانشمندانازتعدادیهمکاریباییلدانشگاه

دانانشیمیوشناسیرسوبشناسی،شناسی،گیاه
ییدریانیرویوعلومملیبنیادمالیکمکازاستفادهبا

گیاهیپوششوضعبررسیآمریکامتحدهایاالتکشور
.پرداختندشناسیگردهطریقاززاگرسازقسمتی

(Van zeist et al ,1963)

محمددکترزاگرس،گیاهیپوششهایدگرگونی
نژادجوادمیمندی



نتایج مطالعات
سال پیش پوشش گیاهی 14800تاقبل از -•

:زاگرس و دامنه های آن عبارت بوده است از

•Chenopodiaceae 70%

•Artemisia spp. 30%



نتایج مطالعات
:یده استعلفزار فوق در ادامه به بیشه ای با ترکیب گیاهی زیر بدل گرد•

• Chenopodiaceae 50%

• Pistacia spp. 15%

• Quercus spp. 15%

• Artemisia spp 10%

• Plantago spp. 10%



نتایج مطالعات
سال پیش 5500سرانجام این پوشش گیاهی در •

ر بدل به اوج تکامل یا کلیماکس با ترکیب زی
:گردیده است

•Quercus spp.  60%

درصد سایر گونه ها40و •



مطالعات گرده شناسی تاالب هشیالن
رضا صفایی راد، دانشجوی دکتری آب و هوا شناسی دیرینه، دانشکده 

جغرافیا، دانشگاه تهران

- قاسم عزیزی، دانشیار آب و هوا شناسی، دانشگاه تهران-

- حسین محمدی، استاد آب و هوا شناسی، دانشگاه تهران-

- حمید علیزاده الهیجانی، دانشیار رسوب شناسی، پژوهشگاه ملی 
اقیانوس شناسی و علوم جوی 



موقعیت جغرافیایی تاالب



:هشیالنتاالبشناسیگردهمطالعات

بودهدرمنهواسفناجیانانواعشاملمنطقهگیاهیپوششپسینپلیئستوسندورهدر
.باشدمیدورهاینخشکوسردهوایوآبمعرفکهاست

بلوط-تهپسساوانبهبیابانینیمهاستپیازگیاهیپوششهولوسندورهشروعبا
.استیافتهتغییر

-(بنه)هپستگیاهیپوششجایگزینزاگرسبلوطهایجنگلپیشسال6500حدود
.استگردیدهبلوط



دوره پلیئستوسن
:سانتیمتری475تا 485عمق 

درصد گندمیان4درصد درمنه و 7درصد اسفناجیان،83

بارش اندک ، شدت خشکی ،عدم وجود درخت

:سانتیمتری455تا475عمق  

درصد گرامینه24درصد درمنه و26درصد اسفناجیان،39

کاهش خشکی، افزایش بارش نیمه گرم سال، وجود بید

:سانتیمتری215تا305عمق 

درصد هزار خار و 4درصد گرامینه ، 11درصد اسفناجیان،60 نیم درصد درختی



دوره هولوسن
:سانتیمتری135تا 210عمق 

درصد بلوط1/8

(بنه)درصد پسته1/3

درصد پالخور0/5

درصد زبان گنجشک0/5

درصد بادام0/15

درصد گندمیان62

درصد اسفناجیان15

درصد درمنه 3/5

درصد توسکا0/5

درصد افرا0/5

درصد کاج0/25

درصد چنار1/4



:سانتیمتری55تا 115عمق 
درصد بلوط10/3

درصد پسته2/1

درصد افرا0/5

درصد ممرز0/08

درصد آزاد0/08

درصد کاج1

درصد بادام0/16

درصد گندمیان63

درصد اسفناجیان6

درصد درمنه2/5



:سانتیمتری تا سطح خاک35عمق 

درصد بلوط10/3

(بنه)درصد پسته 2/1

درصد افرا/ 2

درصد ممرز0/1

درصد گردو0/1

درصد کاج1

درصد بادام0/4

درصد گندمیان38

درصد اسفناجیان16

درصد درمنه3

درصد بارهنگ 1









• Calligonum

• Castanea

• Pinus

• Dodonea

• Carpinus

• Alnus

• Zelkova

• Rosaceae





شواهد بازمانده اکولوژیکی
12تا11زاگرس،اولیهجنگلهایازجوانشیرکریمدکتریادزندهبرآورد-1

خرم-1375-زاگرسرویشیمنطقهملیهمایشنشست-هکتارمیلیون

لرستانآباد

رسزاگبلوطجنگلهایخصوصدرساعیکریممهندسیادزندهبرآورد-2

چاپخانه-1321-ایرانجنگلهایدربارهایشمه–(هکتار11300000)

کشاورزیوزارت



توده های گسسته
دره سیلوانا ، آذربایجانغربی-

مارمیشو ، آذربایجانغربی-

سراب بادیه ، کرمانشاه-

سنقر ، کرمانشاه-

گیان نهاوند ، همدان-

سیاه دره ، همدان-

سربند شازند ، مرکزی-





و ضعیت موجود 

جایگاه جنگل های 
زاگرس در تقسیمات 

رویشی



شدهتقسیم بندی های اعمال و برخی از زاگرس 

 بر مبنای تقسیم بندی زمین شناسیزاگرس

 اسیسیبر مبنای تقسیم بندی جغرافیای زاگرس

هیزاگرس بر مبنای تقسیم بندی جغرافیای گیا

 کبر مبنای تقسیم بندی مناطق اکولوژیزاگرس



:شناسی زمین 

 (زاگرس داخلی)زاگرس مرتفع، رورانده

 (زاگرس بیرونی)زاگرس چین خورده

(دشت خوزستان)زاگرس چین نخورده

 زاگرس جنوبی–زاگرس شمالی

 زاگرس جنوبی–زاگرس میانی –زاگرس شمالی



:جغرافیای سیاسی

زاگرس شمالی

 میانیزاگرس

زاگرس جنوبی



Geobotanical structure   گیاهیجغرافیای
:کوههای زاگرس و دامنه های آن شامل رشته 

Paleotropical Kingdom  &   Holarctic Kingdom

Sahara sindian Region   &   Irano turanian Reion

.گیاهی  Sector و Province  وتعدادی

ی عبارت دیگر در گستره خود برخوردار از دو قلمرو یا اقلیم گیاهبه 

-وصحراشمالی و گرمسیری کهن، دو منطقه رویشی ایرا نو تورانی 

.، ونیز چندین ناحیه و حوزه رویشی می باشدسندی 

(منطقه ، ناحیه و حوزه  رویشی در ادبیات  فارسی  )



( Ecological zone )مناطق اکولوژیک    

یمای مبانی مختلف اعم از سو براساس رویش های ایران توسط متخصصین داخلی و خارجی 

:تقسیم بندی واقع گردیدمورد ...  اکولوژیکی ، گیاهی ، ، جغرافیای ظاهری

ظاهریبه طور عمده بر مبنای سیمای ( 1320)ساعی کریم 

اکولوژیکی(  1330-1951)هانس بوبک 

ظاهریسیمای ( 1961-1340)تریگوبوف 

اکولوژیکی(  1341)ای محمد حسین جزیره 

جغرافیای گیاهی( 1963-1342)زهری میکاییل 

فلور گیاهی   (  1967-1346)پابو هنری 

جغرافیای گیاهی( 1355و1346)ثابتی حبیب اهلل 

جغرافیای گیاهی( 1348)مبین -تریگوبوف

اکولوژیکیگیاهی،  جغرافیای ( 1355)جوانشیر کریم 



(1320) تقسیم بندی زنده یاد کریم ساعی

جنگل های شمال-1

جنگل های ارس-2

جنگلهای بلوط-3

جگل های پسته-4

جنگل های گرمسیری-5

جنگل های کویری-6



(1355)تقسیم بندی زنده یاد کریم جوانشیر 

منطقه هیرکانی         جنگل های مرطوب-1

منطقه ارسبارانی       جنگل های نیمه مرطوب-2

منطقه زاگرسی         جنگل های نیمه خشک-3

منطقه ایران و تورانی -4

کوهستانی               جنگل های خشک4-1

جلگه ای                  جنگل های بیابانی4-2

منطقه خلیج و عمانی   جنگل های خشک سوبتروپیکال -5

قلمرو خلیجی5-1

قلمرو عمانی                         5-2





نقشه سازمان



ابراهیمی رستاقی–تقسیم بندی  جزیره ای 

• 1382جنگل شناسی زاگرس 





:استان های برخوردار از جنگل های پیوسته زاگرس 

کرمانشاه-3کردستان –2آذربایجان غربی –1

چهار محال و بختیاری –6لرستان –5ایالم –4

فارس-9کهکیلویه و بویر احمد–8اصفهان                      –7

خوزستان –10

Kingdom : Holarctic اقلیم شمالی 
Region : Iran – o – Turanian منطقه رویشی ایران و تورانی 
Province : Iran – o – Anotolian ناحیه رویشی ایران و آناتولی 
Sector : Zagrossian حوزه رویشی زاگرس 

District :
Northern Zagross بلوک زاگرس شمالی 
Southern Zagross بلوک زاگرس جنوبی 

: استان های برخوردار از جنگلهای منفصل زاگرس  
مرکزی –2همدان   –1

جایگاه جنگل های زاگرس در جغرافیای گیاهی جهان



زاگرسرویشی(Formation)هایسازند

:ازعبارتست(Formation)سازند

جامعهچندیادوشامل(Community)بومهمتودهیکتشکیالتی(unit)واحدبزرگترین

(Association)آییپیمراحلباهمراه(Succession)سطحدریواحدقالبدرکه

.باشدشدهمستقریکنواختاقلیمباایمنطقهازمعینی

یا

Life)حیاتیاشکالبهتشابهنظرازکهجوامعازگروهی From)هاخصلتیا(Habits)یا

.باشندپیوستههمبهمشابهاقالیمبهوابستگی

Juniperusارسسازند جنگلی –1 SPP

Pistaciaبنه و بادامسازندجنگلی –2 & Amygdalus

Reparian(کرانرودی)نمسار سازندجنگلی –3 Forestes

Querusبلوط سازند جنگلی –4 SPP



ساختار بتانیکی جنگل های حوزه رویشی زاگرس

ساختار بتانیکی جنگل های زاگرس
 

:جنگل های زاگرس شامل 

خانواده   
جن    
گونه    
زیر گونه   
واریته   

گونه و زیر گونه و واریته    Rosaceaeخانواده

گونه  Salicaceaeخانواده
گونه Leguminosaeخانواده
گونه  Rhamnaceaeخانواده
گونه  Ulmaceaeخانواده
گونه  Moraceaeخانواده
گونه  Polygonaseaeخانواده

  : تعداد گونه های نمسار                              : تعداد گونه های خاردار 

   : تعداد گونه های با  رونده                                    : تعداد گونه های کوهسری 

 : تعداد گونه های نیمه انگل                                  :تعداد گونه های تیره ن ود 

                                                                                        : تعداد گونه های نمگرا                      : تعداد گونه های واجد ارز  دارویی 

          : تعداد گونه های واحد تولید م صول  رعی 



:                                                                                          تیپ های مهم و عمده جنگل های زاگرس  -

1. Quercus Brantii بلوط ایرانی                                                                                          
2. Quercus Brantii – Pistacia Atlantica بنه                                          -بلوط
3. Quercus Brantii – Acer Monspessulanum کیکم                            -بلوط
4. Quercus Brantii – Amygdalus Scoparia/ Arabica بادام          -بلوط
5. Quercus Brantii – Pistacia Khinjuk کلخونگ                                     –بلوط 
6. Quercus Brantii – Quercus Infectoria مازو                                      –بلوط 
7. Quercus Brantii – Fraxinus Rotundifolia زبان گنجشک              –بلوط 
8. Quercus Brantii – Quercus libani وی ول                                             –بلوط 
9. Quercus Brantii – Crataegus Spp زالزالک                                          –بلوط 
10. Quercus Infectoria – Quercus Libani وی ول                                  –مازو 
11. Quercus Libani وی ول                                                                                                       
12. Quercus Infectoria                                                                                                  مازو
13. Quercus Brantii – Daphne Mucronata دافنه                                  –بلوط 
14. Quercus Brantii – Amygdalus Spp انواع بادام                                  –بلوط 
15. Quercus Brantii – Lonicera Nummularifolia پالخور              –بلوط 
16. Juniperus Excelsa                                                                                                   ارس
17. Lonicera Nummularifolia – Fraxinus Rotundifolia – Acer 
Monspessulanum کیکم                                                        –زبان گنجشک –( شن)پالخور



1 - Quercus brantii – cupressus sempervirens var horizonTalis زربین-بلوط 
2 - Quercus brantii – olea europaea زیتون                                                        –بلوط 
3 - Quercus brantii – cercis griffithii ارغوان                                                   –بلوط 
4 - cupressus sempervirens var horizontalis زربین                                                 
5- cerasus mahaleb محلب                                                                                                                  
6 - Quercus brantii – ulmus minor  اوجا                                                              –بلوط
7 - myrtus communis مورد                                                                                                               
8 - sophora molis تلخ بیان چوبی                                                                                                        
9 - Quercus brantii – Anagyris foetida قره تاج                                               –بلوط 
10 - sambucus nigra انگور کولی                                                                                                      
11 - Betula pendula                                                                                                                    توس
12 - Zelkova carpinifolia آزاد                                                                                                       
13 - amygdalus communis بادام تلخ                                                                                           
14 - Ceratonia siliqua خرنوب                                                                                                         
15 - Rhus coriaria سماق                                                                                                                      
16- Pterocarya fraxinifolia                                                                                                         لرگ

( :unique types)تیپ هاو گروههای من صر بفرد 



-1چنار Platanus orientalis

-2گردو Juglans regia

-3بید salix spp

-4پده popolus euphratica

Fraxinus rotundifolia-5زبان گنجشک

-6لرگ-گنجشکزبان  fraxinus rotundifolia- pterocarya fraxinifolia

-7خرزهره-پنج انگشت Vitex pseudonegundo- nerium spp

-8گز-بید-زبان گنجشک fraxinus rotundifolia- salix spp-Tamarix spp

(  Riparian forest)مهم ترین تیپ ها و نماهای کرانرودی 



وضعیت مولفه های اصلی پایداری جنگل های زاگرس در شرایط موجود  
که پی آمد های بهره برداری ها و دخالت های سنواتی به شرح زیر 

:می باشد

چرای دام-1

زراعت زیر آشکوب-2

تامین سوخت و مصارف روستایی-3

طرح های توسعه ای ناهماهنگ-4

قاچاق چوب و ذغال-5

....بهره برداری از معادن، محصوالت فرعی، -6



(:چالش ها)مولفه های پایداری جنگلها  

میزان انبوهی پوشش تاجی توده های جنگلی-1

زاد آوری جنسی-2

تنوع زیستی-3

فرم پرورشی-4

ساختمان عمودی توده های جنگلی-5

حجم سرپای توده های جنگلی-6



ده میزان انبوهی پوشش تاجی تو-1
های جنگلی

•Ctown cover



:شده جدول توزیع طبقات تاج پوشش در جنگل های زاگرس براساس نمونه های اندازه گیری

یطبقات پوشش

استان

F6 1-5%F5 6-10F4 11-25F3 26-50F2 51-75F1 76-100تعداد نمونه

   -  /  /   /   /  اصفهان

   / .  /  /   /      چهارمحال و بختیاری

    / .  /    /   /    احمدکهکیلویه و بویر

     /  /     /   /  / لرستان
-آذربایجان غربی

کردستان
  /  /     /   /  /     

        /   /   /  /  کرمانشاه
    /  /  /   /   /    ایالم

ات میانگین وزن طبق

      /  /     /   /   /  پوششی



زاد آوری جنسی-2

توان زاد آوری جنسی کماکان موجود

اما

استقرار زاد آوری جنسی  نا میسر

نونهال بلوط در واحد سطح در جنگل گورعمر آذربایجانغربی17000



تنوع زیستی گیاهی-3
:تنوع زیستی گیاهی

هکتار5434680: وسعت کل جنگل های حوزه رویش زاگرس

هکتار3500000بیش از : تیپ خالص بلوط 

به نسبت خوب:  تنوع در سطح گونه 

نامناسَب:  تنوع در سطح تیپ 

سهم گونه های درختی در تشکیل تیپ معدود

هکتار و 20000هکتار، در هیرکانی حدود هر 1000در جنگلهای ارسباران به ازای هر حدود 

.هکتار یک گونه داریم29000در زاگرس حدود هر 



فرم پرورشی-4
:فرم پرورشی

طرح های جامع احیا و ) درصد شاخه و دانه و شاخه زاد93درصد دانه زاد ،7

(توسعه کشاورزی و منابع طبیعی

جهارمحال و )درصد دانه و شاخه زاد 81درصد شاخه زاد و 8درصد دانه زاد، 11

(نقشه منابع جنگلی-بختیاری

درصد دانه وشاخه زاد90–درصد دانه زاد 10

جنگل طبیعی و جنگل انسان ساخت  

Man made forest



ساختمان عمودی توده های جنگلی-5





:عمودیتخریبیاتودهمتوسطارتفاعکاهشاثرات

کاهشمترهرازایبهزاگرسرویشیحوزهجنگلهکتار5000000فرضبا

فضایمکعبمتر(میلیاردپنجاه)50000000000معادل،تودهمتوسطارتفاع

.رفتخواهددستاززیستی

رفتنبینازیعنیآشکوبکاهشوآشکوبکاهشیعنی،تودهارتفاعکاهش

زیستیهایالیه

)زیستیالیهبهوابستههایگونهانقراضو Synusia)



ساختار عمودی توده کمتر دست خورده گور عمر

:ساختار عمودی توده های جنگلی  -
در آ ربایجان  ربیساختار عمودی کمتر دست خورده  نمونه موردی توده جنگلی گورستان عمر 

آلواتان -سردشت و مسیر میر آباد -گور عمر شمالی  واقع در حد  ا ل پیرانشهر: نام جنگل
هکتار    : وسعت توده جنگلی

QUERCUSو ی و ل                                          -دارمازو: تیپ  جنگلی INFECTORIA- Q.LIBANI

سه آشکوبه: ساختار عمومی توده
متر     :      ارتفا  متوس  توده در آشکو  با 

متر    :     ارتفا  متوس  توده در آشکو  میانی
متر     :     ارتفا  متوس  توده در آشکو  زیرین

:بلندترین ارتفا  اندازه گیری شده
                                                                           QUERCUS LIBANI 20 M 

                                                                           QUERCUS INFECTORIA 18 M  

                                                                           PYRUS SP                   9  M   

                                                                            QUERCUS BRANTII 8 M     
:و عیت موجود توده های دست خورده و بهره برداری شده 

شاخه زاد  شاخه و دانه زاد: رابطه ساختار عمودی با  رم پرورشی
توده خال   توده آمی ته: رابطه ساختار عمودی با ترکیب توده جنگلی



حجم سرپای توده های جنگلی-6
 

:حجم چو  سرپای توده های جنگلی 
:زاگرس جنوبی 

در د  با   داری  قره طر  جنگلداری  با آمار برداری به رو  سیستماتیک و شدت آماربر   براساس اطالعات 
هکلویه و بویراحمد و هکتار واقع در استانهای  کرمانشاه  لرستان  چهار م ال ب تیاری   ک       مساحت کل 

. ارس نتایج به شح زیر بوده است
سیلو       حداقل موجود درچو  سرپادر هکتار      
سیلو       حداک ر موجود درچو  سرپادر هکتار     

سیلو        حداقل متوس  وزنی موجودی در سطح سری 
سیلو      حداک ر متوس  وزنی موجودی در سطح سری  

سیلو در هکتار     مورد بررسی میانگین وزنی موجودی یا حجم سرپای چو  در هکتار در کل سطح طر  های 
.بوده است     ل ایت      قابل  کر است که در طر  های مورد بررسی مربو  به دوره زمانی 

:زاگرس شمالی 

هکتار        قره طر  جنگلداری دو استان آ ربایجان  ربی و کردستان در وسعت   بررسی  و  در خصو  
:اده استدر بازه زمانی مشابه به رو  آمار برداری مشابه نتایج زیر را نشان د

سیلو      : حداقل موجودی
سیلو     : حداک ر موجودی

سیلو      : حداقل متوس  حجم در هکتار در سطح سری
سیلو     : حداک ر متوس  حجم در هکتار در سطح سری

سیلو     متوس  وزنی حجم در هکتار در کل طر  های مورد بررسی 



موجودی سرپای قبلی
 

:  سابقه مستند حجم سرپای توده های جنگلی زاگرس 

در این طر  ها . در جنگل های زاگرس مبادرت به تهیه طر    الگیری گردیده است      در دهه 
اطالعات اخ  شده از کتاب ه . در د  ورت گر ته است   آمار برداری به رو  نواری و با شدت 

.  به شر  زیر است ( آرشیو د تر  نی جنگلداری ) طر  های م کور 
:  هکتار     طر    الگیری شادمان   استان آ ربایجان  ر بی  وسعت

سیلو   .   : حداک ر موجودی سرپا در واحد سطح 
سیلو   .  : حداقل موجودی سرپا در واحد سطح 
سیلو   : متوس  موجودی سرپا در واحد سطح 

:  هکتار        وسعت ( سری دوم ) طر    الگیری مریوان 
سیلو    : حداک ر 
سیلو   .  : حداقل 
سیلو  .  : متوس  

:  هکتار      طر    الگیری هیانان ایالم   وسعت 
سیلو   : حداک ر 
سیلو    : حداقل 
سیلو   .  : متوس  

: طر    ال گیری منبع چهار م ال و ب تیاری 
سیلو   .  : متوس  موجودی 



(ابر چالش)زوال بوم سازگان جنگلی زاگرس 



زاگرسمنطقههایجنگلدربلو درختانخشکیدگی

شمسی-هجری    دههاواس :خشکیدگیهاینشانهن ستین

والچهارم -کرمانشاه-لرستان- ارس-ایالم:مبتالاستان های

...احمدبویروکهکیلویه-ب تیاری

بهرهها استمرارخشکسالیگردهاریز:شمردهبرد یلترینمهم 

...نامتناسب هایبرداری

اوایللاردبیشهرمشکینقینرجهبلو هایجنگل:مشابهسوابق

    دهه



عوامل ظاهری بروز خشکیدگی
:آفاتوبیماری

Biscogniaxisذغالیبیماری(1 mediteranus

Buprestidaeخانواده  آفات چوبخوار از ( 2

:شامل

2-1-Chalcophorella bagdadiensis

2-2- Agrilua hastalifer

2-3- Chrysobotris parvipuncta

Bostrychusو نیز آفت چوبخوار  capucinusخانوادهازBostrychidae



1392قینرجه 



زاگرستاری ی زوال بوم سازگان جنگلی روند 

:جنگل های اولیه زاگرس

(     -خرم آباد-همایش ملی زاگرس)میلیون هکتار  تا  :کریم جوانشیر

(    -شمه ای در باره جنگل های ایران وزارت کشاورزی)هکتارمیلیون  /  :ساعیکریم 

:توده های منفصل بازمانده

درجه   دقیقه عرض شمالی و  درجه و   -سربند سرس تی شازند اراک استان مرکزی *

دقیقه طول شرقی  و

دقیقه شرقی درجه و  دقیقه شمالی و  درجه و  -زرین باغ نهاوند همدان*

دقیقه شرقی  درجه و   دقیقه شمالی و  درجه و   -سیاه دره خزل نهاوند همدان*

دقیقه شرقی  درجه و  دقیقه شمالی و درجه و   -گیان نهاوند همدان*

دقیقه شرقی  درجه و   دقیقه شمالی و   درجه و  -بلوطستان سنقر کرمانشاه*

دقیقه شرقی  درجه و  دقیقه شمالی و  درجه و   -سرا  بادیه هرسین کرمانشاه*

دقیقه شرقی  درجه و  دقیقه شمالی و   درجه و   -مارمیشوی آ ربایجان  ربی*

دقیقه  ودرجه   دقیقه و  درجه و  - ربی.دره سیلوانا دهستان ترگه ور آ*

کاهش تدریجی سطح جنگل ها در دو ب ش عمده شرقی و  ر  وبه ویژه ب ش شرقی



:زاگرس بوم سازگان جنگلی زوال کنونی ریشه های 

درابتباینازاما کنمنمیتعجبزاگرسهایجنگلدرخشکیدگیپدیدهبروزاز....

امونپیرمهاجر نشستمرویدکترم مدر ا).....!!!؟دیرهمهاینچراکههستمتعجب

10/14/کشوروآب یزداریها مراتعجنگلسازمان-بلو خشکیدگیعللبررسی

    ).

مرگ تدریجی بستر رویش جنگل های زاگرس

ت ییردر ساختمان ا قی توده های جنگلی زاگرس

ت ییر در ساختمان عمودی توده های جنگلی زاگرس



:رویش مرگ تدریجی بستر 
زاگرسجنگلیسازگانبوم  اییموادطبیعیچرخهدراختالل-

( صلازخارجدام چرایدام ترکیبتعدد)دامشدیدچرای-

آشکو زیرزراعت-

میوهآوریجمع-

روستاییمصارفوسوختتامین-

یاسوججنگلیهایخاکحا ل یزیکاهشخصو درکفشزریندکترهشدار*

برمایالبلو هایجنگلحفاظتیبرایمدیریتبررسیبرایایمرحلهدوبندیخوشهرو کاربرد*

:(    - نوبروجنگل صلنامه-همکارانوحیدریمهدی)خاکخصو یات

پتاسیمس رکاتیونیتبادلنیتراته ظر یتج   ازتقابل سفرآمونیومی ازت آلیمادهبودنپایین

ومنیزیماشبا ج   سیلت رطبتقابل

و

آهکوکل کلسیم شنظاهری شوری  سفرم صو وزنبودنبا 



ت ییردر ساختمان ا قی توده های جنگلی زاگرس

کاهش شدید پوشش تاجی توده های  جنگلی

قطع تجدید حیات جنسی

کاهش تنو  زیستی به ویژه در سطح تیپ های  درختی



ت ییر در ساختمان عمودی توده های جنگلی زاگرس

کاهش ارتفا  متوس  توده های جنگلی

(ها رم پرورشی دانه زاد به سایر  رم) ت ییر  رم پرورشی توده های جنگلی

 به طور عموم در  رم پرورشی شاخه زاد و )کاهش آشکو  توده های جنگلی

(توده های خال  جنگلی تک آشکوبه

رسکاهش شدید اثرات توده های جنگلی بر پایداری بوم سازگان جنگلی زاگ



(14/3) درصد 5تا 1



(56/1) درصد 25تا 6



( 17) درصد 50تا 26



(12/6)درصد 100تا 51



:نتیجه
جنگلیگونه هایفیزیولوژیکیضعفوجنگلیخاک هایحاصلخیزیکاهش

قابلیتباجنگلیسازگانیبومتبدیل:

بستهتوده هایایجاد

جامعمشاورمهندسینگزارش-جوانشیر)هکتاردرمکعبمتر250تا100سرپایحجم

(فارسهایجنگلازایران

رستاقیابراهیمی-الدینخواجه)سطحواحددرمکعبمتر190/32تولیدپتانسیل-

سرپایحجمو(1375-آبادخرم-زاگرسملیهمایش-زاگرسهایجنگلتولیدپتانسیل

عمرگورجنگلیتودهسیلو140کنونی

ابراهیمی-حسینیانور)سطحواحددرنهالنو17000بابلوطجنسیحیاتتجدید

(1382-عمرگورجنگلیتودهآماربرداری-رستاقی



تبدیل شده                               

:کههاییجنگلبه•

در(افقیساختار)تاجیپوششمنظرازآنوسعتدرصد70/4موجودوضیعتدر•

باآنوسعتدرصد17(درصد26ازکمترتاجیپوشش)داردقراربحرانیوضیعت

10/4بحران،سمتبهقهقهراییسیردروتهدیدمعرضدردرصد50تا26پوشش

درصد2/2تنهاوخوبتامتوسطوضیعتدارایدرصد75تا51باپوششآندرصد

.می باشدایده آلوضیعتدارایدرصد75ازبیشتاجیپوششباآنوسعت

متر8ازکمتربهمتر12متوسطارتفاعقابلیتباتوده هاینیز،عمودیساختارمنظراز•

هآشکوبتکعمومطوربهودوتوده هایبهآشکوبه2تا3جنگل هایاست،یافتهکاهش

.استشدهتبدل



:تغییرات حجم یا موجودی سرپا

سرپایحجم:

117/3شادمانذغال گیریطرح-غربیآذربایجان)92متوسطهکتار،درسیلو-

1342)

52مریوانذغال گیریطرحدومسری-کردستان)32/4متوسطهکتار،درسیلو-

1343)

59(1341–ایالمهیانانذغالگیریطرحایالم)46/4هکتار،درسیلو

منجذغالگیریطر-بختیاریوچهارمحال)هکتاردرسیلو48/7متوسط-

(1340دهه

جزیره)استیافتهتقلیلسطحواحددرسیلو15ازکمترپایسرحجممتوسطبه

.(رستاقیابراهیمی-ای



!آیا با چنین وضیعتی،انتظاری جز مرگ و زوال بوم سازگان جنگلی زاگرس متصور بود؟

بهرهانواعهمراهبهگردهاوریزاخیرخشکسالی هایاستمرارنظیرپدیده هاییظهور

ادامهردراسازگانبوماینزوال،زاگرساکولوژیکیتوانبامتناسبناهایبرداری

رفتههنشانزاگرسجبالسلسلهغربیوشرقیدامنهدودرهمباراینتاریخیزوال

.است

حولتدرریشه،آنتدریجیزوالادامهدر،زاگرسجنگلیسازگانبومکنونیزوال

(خاک)یگیاهپوششرویشبستروگیاهیپوششازاعمسازگانبومقهقراییسیرو

جنگلیایهتودهشناسیجنگلوضعیتقهقراییسیرو،ضعفدیگرعبارتبهوداشته

ی ها،خشکسالاستمرارگردها،ریزنظیرعواملیو.داردشمردهبرمختلفابعاددر

درمراضاوآفاتطغیانیعنیثانویهعواملتسریعدر...نامتناسب،بهره برداری های

.نموده اندنقشایفایفیزیولوژیکضعفبامواجهجنگلیتوده های



:پیشنهادات

کنترل بحران: کوتاه مدت

تشکیل کمیته راهبری ونظارت فنی-1

تشکیل کارگروههای تخصصی-2

شناسایی،پهنه بندی و آماربرداری مناطق آلوده-3

اقدامات اجرایی اضطراری  اعم از قطع و برش اصالحی، تجدید -4

ر منطقه با متناسب ه... حیات غیرجنسی، مبارزه مکانیکی و بیولوژیکی، 

تجویز کمیته راهبری و کار گروه های تخصصی



تخریبروندتوقف:مدتمیان

دامچرایممنوعیت-1

جنگلیهایتودهزیرآشوبدردیمزراعتممنوعیت-2

جنگلیهایگونهبذرومیوهآوریجمعمطلقممنوعیت-3

...معادن،فرعی،محصوالتازبرداریبهرهممنوعیت-4

یزیستمحیطارزیابیفاقدایتوسعههایطرحاجرایممنوعیت-5

هایرصهعوجنگلازبرداریبهرهبرمتکیکهمعیشتیگزینیجای-6

نباشدآن

...



سازیبازواحیا:مدتبلند

بومیهایگونهازاستفادهباجنگلیهایتودهتاجیپوششافزایش-1

درصد50ازبیشبهایدرختچهودرختی

زاددانهوالنهایهزاددانهوشاخهبهزادشاخهپرورشیفرمتبدیل-2

آمیختهبهخالصازجنگلیهایتودهترکیباصالح-3

فراهم نمودن زمینه های زاد آوری جنسی                -4



:فرصت ها

ا و قابلیت ها و فرصت های باقیمانده بیولوژیکی و اکولوژیکی برای احی
بازسازی بوم سازگان

پتانسیل قابل مالحظه نیروهای دانش آموخته متخصص-

وجود و حضور کماکان گونه های گیاهی ارزشمند-

:به شرط

وجود اراده حکومتی برای نجات زاگرس و شریان اقتصادی کشور-

عزم ملی در مقابله با بحران -



با تشکر ا زتوجه شما


