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- نویسندگان مقاله اعضاء گروه راهبردی مدیریت پایدار بوم سازگان جنگلی زاگرس هستند.

حدود یک دهه است که جنگل های زاگرس مبتال به پدیده ای جدید 
شرایط  که  هستند   )Oak decline( بلوط  زوال  به  نام  نوظهور  و 
باعث  و  کرده  ایجاد  جنگل ها  این  در  را  خاصی  و  منحصر به فرد 
و  درخت  کل  یا  بلوط  درختان  اندام  از  بخش هایی  خشکیدگی 
مرگ ومیر آن شده است. هرچند بروز این بحران در سایر نقاط دنیا 
به ویژه جنگل های بلوط اروپا سابقه طوالنی )بیشتر از یک قرن( دارد، 
اما در ایران برای اولین بار حدود یک دهه پیش آغاز شد. متأسفانه 
پیدا  گسترش  به سرعت  بحران  این  مساعد  شرایط  وجود  به دلیل 
کرد، به طوری که به استناد آمار موجود، در سال 1393 سطح آلوده 
بالغ بر یک میلیون هکتار شد. گستره بروز این بحران جنگل های 
استان های ایالم، فارس، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و 
بویراحمد، کرمانشاه و خوزستان را دربر گرفته است و گونه اصلی 
متأثر نیز بلوط ایرانی ).Quercus brantii Lindl( است. بحران 
زوال بلوط خسارت های بسیاری را به پیکره جنگل های زاگرس 
دامنه گسترش آن گونه های  وارد ساخته )شکل های 1 و 2( و 
دیگر جنگلی را نیز متأثر کرده است. آسیب های وارده هم از بعد 
مادی و هم از سایر ابعاد همانند ارزش های زیبایی شناختی این 
جنگل ها، نقش بی بدیل آنها در تأمین منابع آبی منطقه و نقش 
ارزشمند این جنگل ها در حفاظت از خاک بسیار حائز اهمیت و 

قابل تأمل است.
و  بیماری ها(  و  )آفات  زیستی  عامل های  از  مجموعه ای 
غیرزیستی )ازجمله عناصر اقلیمی، ویژگی های خاک و ریزگرد( 
بر وقوع این بحران تأثیرگذارند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
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قصریانی2، ابراهیم عزیزخانی2، پژمان پرهیزکار2، جعفر حسین زاده4، سیدکاظم بردبار4، حسن جهانبازی 

گوجانی4، مجید توکلی4، یحیی خداکرمی4، مرتضی ابراهیمی رستاقی5، کامران پورمقدم5 و مسعود 
خانجانزاده5

ارتباط دارند. جوامع محلی مستقر در زاگرس  انسانی  فعالیت های  با  
سالیان متمادی است که با رفتارهای متنوع خود و فشارهای مختلفی 
که به درختان بلوط و توده های جنگلی وارد می سازند، زمینه ساز بروز 
این بحران شده اند.  فعالیت هایی ازقبیل بهره برداری های سنتی از چوب 
و محصوالت فرعی درختان بلوط، زراعت زیراشکوب و چرای بی رویه 
باعث تضعیف  دام ازجمله عامل هایی هستند که طی سالیان متمادی 
جنگل های زاگرس به طور عام و درختان بلوط به طور خاص شده اند 
)شکل های 3 تا 9(. حمله آفات و بیماری  ها به ویژه بیماری زغالی بلوط 
همراه با فشارهای اقلیمی همانند خشکسالی های متمادی، افزایش دوره 
خشکی و کاهش نزوالت آسمانی، همچنین ضعف خاک و بستر جنگل 
نیز مزید بر علت شد و درمجموع این بحران با شدت و حدت کنونی 

به وقوع پیوست.  
 

ضــرورت تشــکیل گــروه راهبــردی مدیریــت بحــران زوال 
ــای زاگــرس جنگل ه

باتوجه به اهمیت موضوع، دستگاه های متولی به ویژه سازمان جنگلها، 
مراتع و آبخیزداری کشور و همچنین مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
این بحران داشتند و کارگروه های  به  امر توجه ویژه ای  از بدو  کشور 
مختلفی را برای پیشگیری، کنترل و مقابله با این پدیده تشکیل دادند. 
پس از راه اندازی مجدد کمیته مشورتی تدوین راهبردها برای محیط های 
طبیعی کشور در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در سال 1392، 
بنا به تأکید ریاست محترم مؤسسه، نخستین گروه راهبردی این کمیته 
تحت عنوان »گروه راهبردی احیاء بوم سازگان جنگلی زاگرس« در بهمن 
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ماه همان سال تشکیل شد که بعدها به »گروه 
راهبردی مدیریت پایدار بوم سازگان جنگلی 
گروه  اعضای  یافت.  نام  تغییر  زاگرس« 
مذکور نمایندگان و صاحب نظران بخش های 
سه گانه اجرا، آموزش و پژوهش بودند که 
برای تصمیم سازی درخصوص بحران زوال 
جنگل های زاگرس گرد هم آمدند. جلسات 
مکرر این گروه پس از حدود 5 ماه منجر 
به تدوین » سند ملی مدیریت بحران زوال 
جنگل های زاگرس« در تیرماه 1393 شد. 
این سند حاصل خرد جمعی کارشناسان و 
به ذکر است  بود. الزم  متخصصان زاگرس 

نهادها  به  تدوین،  از  پس  مذکور  سند  که 
و دستگاه های مختلف مرتبط با موضوع و 
و  کارشناسان  از  گسترده ای  طیف  همچنین 
متخصصان مرتبط ارسال و پس از دریافت 
اصالح  موارد  برخی  در  ایشان،  نقطه نظرات 
شد. این سند با توجه به اطالعات و داده های 
پژوهش  اجرا،  بخش های  شده  گردآوری 
و  میدانی  مشاهدات  براساس  و  آموزش  و 
کشورهای  )به ویژه  جهانی  مشابه  تجربیات 
بحرانی  شرایط  با  مواجهه  براي  اروپایی( 
پیش رو که منجر به بروز خشکیدگی در گستره 
وسیعی از جنگل های زاگرس شده بود، تنظیم 
و تدوین شد. همچنین در تنظیم این سند کلیه 
مواردی که برای پیشگیری، کنترل و مقابله با 

این بحران ضروری بود، درنظر گرفته شد.
شکل 2- زوال درختان بلوط ایرانی در روستای چفته شهرستان گهواره، استان کرمانشاهبه دنبال تدوین برنامه راهبردی مدیریت 

درخــت؛ کامــل  خشــکیدگی  )بــاال:  ایــالم  مله ســیاه  جنگل هــای  در  درختــان  زوال   -1 شــکل 
 پایین: خشکیدگی بخشی از تاج(

فعالیت هایی 
ازقبیل بهره برداری های سنتی از 
چوب و محصوالت فرعی درختان 
بلــوط، زراعت زیراشکــوب 
و چرای بی رویــه دام ازجمله 
عامــل هایی هستنــد که طی 
سالیان متمـادی باعث تضعیف 
جنگل هـای زاگــرس به طـور 
به طور  بلوط  درختان  و  عـام 

خاص شده اند.
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بحران زوال جنگل های زاگرس مقرر شد »برنامه اقدام بحران زوال 
جنگل های زاگرس« نیز تدوین شود. در تدوین برنامه مذکور، سند 
راهبردی مدیریت بحران زوال جنگل های زاگرس به عنوان محور 
عمل درنظر گرفته شد و اسناد و برنامه های دستگاه های ذیربط 
شامل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان حفاظت 
ترویج،  معاونت های  ایران،  عشایر  امور  سازمان  محیط زیست، 
مؤسسه  کشاورزی،  جهاد  وزارت  زراعی  و  دامی  تولیدات  امور 
روستایي،  توسعه  و  کشاورزي  اقتصاد  برنامه ریزي،  پژوهش هاي 
وزارت نفت و مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با حضور 

نمایندگان آنها مورد استفاده قرار گرفت. 
مفاد برنامه  اقدام بحران زوال جنگل های زاگرس این برنامه در  

هفت بخش اصلی تدوین شد که عبارتند از:
1  برنامه اقدام مدیریت جنگل

- تعیین حدود اراضي جنگلي در منطقه رویشي زاگرس با پشتوانه قانوني
- شناسایی و پهنه بندی مناطق آلوده 

- قرق های مقطعي مناطق بحراني و آسیب دیده )ممانعت یا محدود 
عملیات  اجرای  و  عرفي(  دخالت  و  بهره برداري  نوع  هر  کردن 

بهداشتی و پرورشی 
با  - بررسي توان تولید بذر گونه هاي غالب جنگل هاي زاگرس 
گونه های  لزوم  صورت  در  و  بومی  گونه های  با  بذرکاری  هدف 

پیشاهنگ و پرستار 
- تجهیز و بهسازی نهالستان های استان های زاگرسی 

- نهال کاری با گونه های بومی مقاوم به خشکی و کم نیاز با رعایت 

ــه در  ــن علوف ــرای تأمی ــوط ب ــان بل ــی( درخت ــاخه زنی )گالزن ــکل 3- سرش ش
ــور( ــد ولی پ ــس از: احم ــتان )عک ــتان کردس ــه، اس ــای بان جنگل ه

ــرم،  ــرداری از چــوب درختــان بلــوط در جنگل هــای دشــت ب شــکل 5- بهره ب
اســتان فــارس )عکــس از: شــهرام احمــدی( 

ــیراز،  ــه ش ــای موله گال ــوط در جنگل ه ــوب بل ــرداری از چ ــکل 4- بهره ب ش
ــارس )عکــس از: مهــدی پورهاشــمی( اســتان ف

16



شکل 7- کشت زیراشکوب در جنگل های تنگ کلوره لردگان، استان چهارمحال و بختیاری )عکس از: محمود طالبی(

شکل 6- شخم زیراشکوب در جنگل  های منج لردگان، استان چهارمحال و بختیاری )عکس از: حسن جهانبازی گوجانی(
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اصالح ترکیب جنگل در آینده 
- تغییر روش جنگل شناسی شاخه زاد با هدف افزایش سهم پایه های 

دانه زاد و با تأکید بر تنوع گونه ای
- ممانعت از برداشت محصوالت فرعی جنگل در بوم سازگان مناطق 

آلوده 
- انجام عملیات آبخیزداری نظیر مدیریت هرزآب و ذخیره نزوالت در 

بوم سازگان مناطق آلوده 
2  برنامه اقدام امور تولیدات دامی

- ممانعت یا محدود کردن چرای دام در بوم سازگان مناطق آلوده 
لغو  - عدم صدور پروانه چراي دام جدید در جنگل هاي زاگرس و 

پروانه هاي موجود 
- ساماندهی و تعدیل دام ساکن در جنگل های زاگرس به منظور خروج 

کامل دام در درازمدت 
- ساماندهي و نظام مندي دام عشایر کوچ نشین در راستاي پرواربندي 

نیمه صنعتي
3   برنامه اقدام امور تولیدات زراعی

- ممنوعیت کامل کشت زیراشکوب درختان جنگلی
4   برنامه اقدام انرژي

- تأمین سوخت فسیلي مورد نیاز جنگل نشینان زاگرس 

- جایگزیني تدریجي سوخت فسیلي با انرژي هاي پاک
5   برنامه اقدام ترویج و مشارکت مردمي

محدوده های  قالب  در  )ترجیحًا  محلی  جوامع  تشکل سازی   -
کارگاه های  و  اعتباری  خرد  صندوق های  تشکیل  عرفی(، 

ظرفیت سازی و الگوهای نمونه موفق 
- توانمندسازی جوامع محلی در راستای کاهش فشار بهره بردای 

از جنگل های زاگرس 
- استفاده از توان تولیدی اکوسیستم سازگار با پایداری جنگل 
)توسعه صنایع دستی، مهار و کنترل آب های فصلی، زراعت 
چوب، پرورش زنبور عسل، پرورش قارچ، توسعه گردشگری 

سبز و غیره( 
جلب  و  محلی  و  منطقه اي  ملی،  سطح  در  اطالع رسانی   -
مشارکت های مردمی و سازمان های غیردولتی )سمن ها( در 

راستاي برنامه هاي پیشنهادي 
- برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوع زوال بوم سازگان 
جنگلی زاگرس به منظور ارائه جدیدترین دستاوردها و بحث 

و تبادل  نظر در این خصوص در سطوح منطقه اي و ملي 
- استفاده از ظرفیت رسانه های عمومی کشور نظیر صداوسیما، 
روزنامه ها و تریبون های عمومی به منظور فرهنگ سازی در 

شکل 8- کوره زغال گیری از درختان بلوط در جنگل های خرم آباد، استان لرستان )عکس از: پری کرمی کرد علیوند(
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شکل 9- چرای دام در جنگل های آرمرده بانه، استان کردستان )عکس از: احمد ولی پور(

- حفظ، احیاء و توسعه تنوع زیستي زاگرس
- ثبت ملي و بین المللي جنگل هاي زاگرس به عنوان میراث طبیعي و 

رعایت اصول مربوط به آن
جنگل هـای  زوال  بحـران  مدیریـت  راهبـردی  برنامـه  تدویـن 
زاگـرس و پیـرو آن برنامـه اقـدام بحـران زوال جنگل هـای زاگرس، 
ارائـه طریقـی بـرای سـازمانها و نهادهـای ملـی، منطقه ای و اسـتانی 
اسـت تا بتوان در مسـیر پیشـگیری، کنتـرل و مقابله با بحـران زوال 
بلـوط گام برداشـت. آنچـه که مسـلم اسـت هرچند این پدیـده برای 
اولیـن بـار در کشـور رخ داده اسـت، امـا درصـورت عـدم مدیریت 
مطلـوب، به طور قطـع در آینده تکـرار خواهد شـد. در این صورت، 
عـوارض احتمالـی بـروز مجـدد ایـن بحـران بسـیار خطرنـاک و 
جبران ناپذیـر خواهـد بـود. به نظـر می رسـد اکوسیسـتم شـکننده و 
ناپایـدار زاگـرس تحمـل مواجهـه با چنیـن بحران هایـی را در آینده 
نخواهـد داشـت، بنابرایـن اجـرای برنامـه اقـدام پیشـنهادی کـه بـا 
همفکـری و همـکاری کارشناسـان و نماینـدگان بخش هـای اجـرا، 
آمـوزش و پژوهـش تدوین شـده اسـت، می توانـد بـرای برون رفت 
از شـرایط بحرانـی کنونـی در جنگل هـای زاگرس بسـیار مثمر ثمر 
باشـد. امیـد اسـت مسـئولین ذیربـط و دولتمـردان در تحقـق برنامه 

پیشـنهادی بسـیار مجدانـه عمـل کنند.  

زمینه آشنایی، حفاظت و احیای زیست بوم های طبیعی کشور 
6   برنامه اقدام ارزیابي، پایش و نظارت

سایت هاي  و  ایستگاه ها  مراکز،  توسعه  و  تجهیز  تقویت،   -
پژوهشي در منطقه زاگرس

- ایجاد شبکه پایش و ثبت اطالعات مرتبط با زوال جنگل هاي 
بیماري ها،  و  آفات  جنگلی،  توده های  ساختار  )شامل  زاگرس 

گیاهان گل دار و بي گل(
7   برنامه اقدام محیط زیست

در  جنگلی  ذخیره گاه  به عنوان  مناسب  مناطق  گزینش   -
حفاظت شده  مناطق  اولویت  )با  زاگرس  نمونه  رویشگاه های 
سازمان حفاظت محیط زیست( هر استان  با حداکثر مساحت ممکن  
- تأکیـد بـر اجـراي طرح هاي کالن توسـعه منطقه اي سـازگار با 

یست  محیط ز
- الـزام ارزیابـی محیط زیسـتی برنامه هـا و پروژه های توسـعه ای 

در هـر سـطح و انـدازه در منطقه رویشـی زاگرس 
- ارزش گذاری اقتصادی کارکردهای محیط زیستی زیست بوم زاگرس 

- ممنوعیت دفن زباله در جنگل 
- ســاماندهي و بازیافــت پســماندها بــا اســتفاده از فناوري هــاي 

نویــن به منظــور جلوگیــری از دفــن زبالــه در جنــگل 


