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در اسهیا   بهداشهیی   بهر    په  از بلهو   زوال بهه  آلوده پايه هاي   وضعيت رويشی بررسی

  دمنطقه کله زرد جال لونمطالعه موردي کرمانشاه 

 فیحعلی نوري

 ، کرمانشاه، ایران.کرمانشاهاستان عی يقات کشاورزی ومنابع طبقيمرکزتحنویسنده مسؤل، مربی پژوهشی، 

fathalin@yahoo.com fathalinoori@gmail.com&    

  07811388190تلفن همرا:  

 هوشنگ زنگنه 
 ، کرمانشاه، ایران. کرمانشاه و آبخيزداری استان  عیيمنابع طباداره کل  کارشناس ارشد جنگل داری

 سجاد دارابی 

 ، کرمانشاه، ایران. کرمانشاه و آبخيزداری استان  عیيمنابع طباداره کل  کارشناس ارشد جنگل داری

 

  چكيده :

بر وسعت آن افزوده می شود، زوال یا  نيز های زاگرس در حال رخ دادن بوده و هر روز های اخير در جنگل که در سال مهمی ,وقایعاز

به منظور  پایه های آلوده است. بهداشتیبرش  پدپده اینکه در حال حاضر تنها راه مقابله با  .( استoak de+clineخشکيدگی بلوط )

. گرفتانجام  د لونجالدر منطقه موسوم به کله زرد  کرمانشاهدر استان  بهداشتی برش خشکيده بلوط، پایه های آلوده وجست دهی ازیابی 

 نبودند جست قادر به توليد درصد پای های خشيکده  91ميزان . گردید مشخصمورد نظر  پارامترهای تحليلو  تجزیهپس از آمار برداری و 

درصد  59/57 شه و ساقه جوش ری درصد 33/38به ترتيب که این جست های توليدی د نتوليد جست نمود خشکيدهپایه های  %51 و 

نيمه درصد  9/0وضعيت شاداب،  درصد 73 ی توليدی نيز شاملها وضعيت شادابی جستدرصد ریشه جوش بودند.  37/53ساقه جوش و 

 37/80خوب و در طبقه درصد  18/17 جست های توليدی از نظر کيفيت .بود درصد درحال خشکيدن 1/5درصد خشکيده و  1/3، شاداب

قيه درختان و پائين تر سرایت نکرده باشد. یگردیـد در پایه هایـی که عامل بيـماری به  مشخصدر نهایت  رفتند.بد قرار گ طبقه ر درصد د

 .و ميتوان با برش بهداشتی آنها را مجدد احيا نمودوجود دارد  مجدد امکان جست دهی

   و کرمانشاه جاللوندکله زرد ، برش بهداشتی، خشکيدگی بلوط واژگا  کليدي :
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 مقدمه : 

استان تا منطقه  88ناحيه رویشی زاگرس از شهرستان پيرانشهر در آذربایجان غربی شروع شده و با پوشش دادن تمام یا قسمتی از 

کيلومتر پهنا دارد )عرض متوسط  300ترین نقاط حدود کيلومتر طول و در عریض 8300یابد. حدود فيروزآباد در استان فارس تداوم می

ميليون   1/1کل مساحت جنگلهای این ناحيه  .به عبارت دیگر حدود یک پنجم سطح کشور را به خود اختصاص داده استکيلومتر(  500

ای دیگر نظير درصد جنگل های کشور(. گونه شاخص منطقه زاگرس بلوط ایرانی است، گونه های درختی و درختچه 30هکتار می باشد )

  .شودو... در این ناحيه دیده می بنه، بادام کوهی، ارژن، کيکم، گالبی وحشی

 اهميت جنگلهاي زاگرس

های متعدد اقتصادی، اجتماعی و زیست محيطی برای منطقه و کشور از اهميت باالیی برخوردارند، که به برخی موارد این جنگلها از جنبه

 :آن در ذیل اشاره خواهد شد

متر  13در زاگرس هر هکتار جنگل ساالنه  درصد آب کشور(، 30سال )ميليارد متر مکعب آب باران در  10قدرت جذب و نفوذ بيش از 

درصد جمعيت  10محل تامين چوب سوخت  از لحاظ کشاورزی قطب توليد گندم و علوفه کشور، مکعب آب را در خود نگهداری می نماید،

 درصد جمعيت عشایر کشور، 90ز محل زندگی بيش ا درصد جمعيت دام کشور، 10محل تعليف  کشور و تمامی روستاهای داخل جنگل،

 دام چرای قطع درختان، ، اراضی کاربری عوامل متعددی شامل تغيير درصد جعيت کشوراست. 30محل زندگی  و    حفاظت از آب و خاک

اقتصادی  از لحاظ بلوط  .)سازمان جنگل ها و مراتع( بيماری ها آنرا تهدید می نماید و آفات تهاجم و غيرعمدی عمدی، های سوزی آتش ،

بلوط که به مرگ بلوط یا زوال بلوط معروف است  پدیده خشکيدگیمهم ترین گونه  جنگلی ناحيه رویشی زاگرس است.  و زیست محيطی

)الرو حشرات برگ خوار، سوسک های  عوامل متعدد زنده( ایجاد گردید وتوسط   Biscogniauxia mediterraneaیک گونه قارچ )به وسيله 

(  تنش آب و هوا، آالینده های هوا و عدم تعادل تغذیه ای ر،  قارچ های بيماری زا و باکتری ها و ویروس ها( و غير زنده )چوب و پوست خوا

بر اساس آخرین آمار برداری و بررسی های صورت گرفته در استانهای زاگرس نشين کشور، بالغ  (.Thomas et al. 2002) می گردد تشدید

هزار هکتار از سطح جنگلهای زاگرس تا کنون خشکيده و یا در معرض خشکيدگی هستند )احمدی، مشاور رئيس بر یک ميليون و چهارصد 

های ایالم، لرستان، کهکيلویه و این سطح خشکيدگی عمدتاً در استان .)8373سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداری کشور، فروردین 

 اولين بار از استان ایالم گزارش شد ) این پدیده برای و خوزستان پراکنش یافته است.بویراحمد، کرمانشاه، فارس و چهارمحال و بختياری 

در نواحی مرزی استان 8317در سال و استان لرستان خبر رسيد  دراز وجود این بيماری ( و سپس  و آبخيزداری سازمان جنگلها و مراتع

های استان کرمانشاه گسترش  رعت به صورت یک نوار در سطح جنگلس. که به  گردیدهای ایالم و لرستان مشاهده  کرمانشاه با استان

تاکنون روش پيشگيری  هکتار گزارش شده است . 881000های استان کرمانشاه حدود  یافت و در حال حاضر مساحت این پدیده در جنگل

و مقابله با این بيماری ارائه نشده است و از سوی دفاتر ستادی سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداری ، متخصصان مؤسسه تحقيقات آفات و 

ن بردن آنها اعالم از بيراه مقابله با این بيماری قطع پایه های آلوده و  بهترینهای وزارت جهاد کشاورزی و کارشناسان اعزامی فائو  بيماری
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شود . برای شروع برش بهداشتی و شناخت نقاط  که اصطالحاً این روش در علم پرورش جنگل عمليات یا برش بهداشتی گفته می گردیده

کيلومتری جنوب غربی شهر کرمانشاه و در نيمه جنوبی  800در فاصله جاللوند، در سامان عرفی کله زرد  8378قوت و ضعف آن در سال 

الزم به روستائيان منطقه با استفاده از اره موتوری و رعایت نکات ایمنی در فصل  های موزشهکتار پس از آ 31کرمانشاه در سطح  استان

 سال اقدام به قطع و سوزاندن پایه های آلوده بلوط گردید . عرصه اجرایی به طور مداوم مورد بازدید و کنترل کارشناسان ناظر زمستان همان

یعنی اولين سال پس از برش بهداشتی و در اواخر فصل رویش گياهی پایه های مقطوعه بلوط مورد  8375در اواخر مهرماه  و قرار داشت

  پژوهش بررسی وضعيت وکيفت جست دهی پایه های آلوده به منظور احياء مجدد جنگل می باشد.هدف از این آماربرداری قرار گرفتند . 

 سابقه تحقيق :

Sepahvand & Zandebasiri 2014  داد  و نشانمورد بررسی قرار داده  بلوط راعلل زوال  ایالماستان  آباداندر شهرستان  یک مطالعهدر

وجود به خشکسالی های پی در پی، آفت و گرد و غبار  به دليلاست  اخير ج سالو در پن شته است پدیده کاهش بلوط در گذشته وجود ندا

 ال بلوط را هرس درختان سالم اعالم نمودند.از زو جلوگيریو راه حل  آمده

Tavakoli et al. 2012  عیيطبهای به عمل آمده و بر اساس اطالعات موجود در اداره کل منابع  بازدید طیو  مقدماتیهای  بررسی در 

وسعتی  گردیدانجام گرفته مشخص  8378نه بندی عرصه های خشکيدگی بلوط استان که در سال پبر مساحی و  مبنی جاریکه سال 

های استان دچار عارضه زوال بلوط شده اند ، در مناطق مختلف شدت خشکيدگی متفاوت بوده و عوامل  حدود یک پنجم جنگل

 الفات دارند . گوناگونی در بروز این عارضه دخيل بوده اندکه در هر منطقه با محل دیگر اخت

John et al. 2008  خشـکی آب  بر زوال بلوط را مورد بررسی قرار داده و علت زوال بلوط  عوامل محيطی باما نقشایالت آال در یک بررسی در

 نمودند. خاک اعالمو هوا و ضعف عناصر غذایی موجود در 

Thomas et al. 2002  علـت زوال بلـوط بـه    زوال بلوط را مورد بررسی قرار داده و  زنده براثر عوامل زنده و غير در یک بررسی در مرکز اروپا

های بيماری زا و باکتری ها و ویروس ها( و غيـر   ، قارچوسيله عوامل متعدد زنده )الرو حشرات برگ خوار، سوسک های چوب و پوست خوار

 نمودند. ( اعالمآب و هوا، آالینده های هوا و عدم تعادل تغذیه ای )تنشزنده 

 McDonald et al. 2002 و مشخص نمودند  هدر یک بررسی در کارولينای شمالی رابطه عوامل محيطی و زوال بلوط را مورد بررسی قرار داد

 گزار بر زوال بلوط می باشند. رعوامل محيطی مهم و تأثي از pHکه شنی بودن خاک جنگل و باال بودن 

Hamzehpour et al.2011 ميـزان  جنگل های دشت برم شهرستان کازرون اسـتان فـارس   بلوط ایرانی،  يدگیکشخ مقدماتیهای  بررسی در

يدگی بلوط ایرانی را در چهار طبقه قرار کشخميزان های به عمل آمده و بر اساس اطالعات موجود  بازدید طیو گسترش بيماری را مشخص 

يدگی بلـوط  کشـ خپرداخته و مشخص نمودند که بيشترین  داده و سپس به بررسی اثر عوامل مستعد کننده، شروع کننده و مشارکت کننده

در زیر اشـکوب   رو کا تو کش، تخریب سر شاخه ها به وسيله انسان رایرانی در درختان شاخه زاد رخ داده و عواملی همچون آفات چوب خوا

   ؤثر می باشند.م خشکيدگیجنگل در سرعت 
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Pourreza et al.2009   ،جسـت گـروه در منطقـه تنـا بزازخانـه  اسـتان کرمانشـاه          833 با بررسی جست دهی پس از آتش سوزی جنگـل

وهرچه شدت آتـش سـوزی بيشـتر باشـد      مشخص نمودند که گونه بلوط ایرانی بالفاصله پس از آتش سوزی شروع به جست دهی می نماید

هـای   هایی که دچار این پدیده شـده انـد و مراجعـه بـه پایگـاه      ده از استانبه عمل آم های بررسیبا  ميزان جست دهی نيز بيشتر می شود.

 اطالعاتی تاکنون تحقيق با اهداف و چهار چوب این تحقيق گزارش نشده است. 

 مواد و روشها : 

 محل اجراي پروژه :

(  UTM سيسـتم ) در  3939937و  813911 مختصات جغرافيـایی با استان کرمانشاه   منطقه جاللوندزرد  کله پروژه فوق در سامانه عرفی

 کرمانشاهاستان  جنوبی ) نيمه کرمانشاهشهر  غربیجنوب  کيلومتری 800در فاصله و  39 ،31ًْ طول جغرافيایی،  81 ،30ْ" عرض جغرافيایی

ميلی متر، ميـزان تبخيـر    300تا  310ميانگين بارندگی ساليانه، متر 8111 ارتفاع از سطح دریابا شرایط اقليمی نيمه خشک استپی گرم،  ( 

+ درجـه  1/30حـداکرر مطلـق درجـه حـرارت       ، گـراد درجـه سـانتی   -83حداقل مطلق درجه حرارتميلی متر،  A 5510از تشتک کالس 

، صـد در 30تا  50و مقدار آهک بين بافت خاک شنی لومی تا شنی رسی  ،گراددرجه سانتی 1/83ميانگين مطلق درجه حرارت  ، گرادسانتی

درصد، وضعيت توده مادری نيمه انبوه، نوع جنگل یک اشکوبه، تيـ  جنگـل    50تا  81فرم زمين خاکی با بيرون زدگی سنگی، درصد شيب 

نيمه متراکم، اثرات تخریبی طبيعی، مصنوعی و وحوش دیـده  پوشش جنگلی آلبالوی وحشی و زالزالک،  بلوط ایرانی، گونه های چوبی همراه

درصـد، گونـه هـای علفـی کـف       10تـا   51درصد، درصد پوشش گونه های علفی کف جنگـل  10تا  51ج پوشش جنگل نمی شود، درصد تا

 .جنگل یوالف کنگر و گرامينه های یک ساله

 :رو  اجراي آزمايش

زمسـتان سـال   ن انتخاب وعالمت گذاری گردیدنـد. در  دپایه بلوط خشکيد ویا در حال خشکي 881در سطح دو هکتار تعداد  در این آزمایش

 8375مهرمـاه سـال    ء گردیدند. ضمن نظارت و بازدیدهای مکـرر در اواخــر  پایه های عالمت گذاری شده قطع، ازجنگل خارج وامحا 8378

توليـدی،  قطع شـده، نـوع جسـت     صفات وضعيت جست دهی پایه هایقطع شده   هایپایه  از تمامی گياهـی رویـشفصل  پایانمصادف با 

بـه   آمار بـرداری شده   توليد هایو سطح تاج پوشش جست  توليدیجست  ارتفاعی توليدی، وضعيتجست  وضعيت توليدی،جست  کيفيت

 قرار گرفت . تحليلو  مورد تجزیه  SPSS22 و ، Excel 2010با استفاده از نرم افزار برداشت شده  عمل آمد . داده های

 :  نیايج

 وضعيت جست دهی پايه هاي  مورد بررسی
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از  %91پایـه معـادل    853کل کنده های خشک مقطوعه توليـد جسـت کـرده و     %51پایه معادل   38بررسی به عمل آمده نشان داد تعداد  

جست آثار بيماری تا طوقه و حتی به پایين تـر   .در درختان فاقد(8و شکل   8) جدول  جست نبودند. دقادر به تولي درختان خشک مقطوعه 

 .ده بوداز طوقه نيز سرایت کر

 درصد کنده های جست داده -8جدول 

 درصد تعداد وضعيت

 91 853 جست نزده

 51 38 جست زده

 800 881 کل

 

 نمودار وضعيت جست دهی پایه های قطع شده 8نمودار 

 :دي نوع جست تولي

 توليد نمودند، تعداد ریشه جوشساقه و جست های همزمان   %3/38معادل  جست زده  پایه مقطوعه 87از نظر نوع جست توليدی تعداد 

  %3/53معادل اصلحه درخت جست زده  80 تعداد و توليد کرده  ساقه جوش جست های %3/57معادل اصلحه درخت جست زده    85

  .(5و نمودار  5)جدول  نمودند دتولي ریشه جوش جست های 

 نوع جست های توليد شده  5جدول 

 درصد تعداد نوع جست

 59/57 85 ساقه جوش

 37/53 80 ریشه جوش

 33/38 87 ساقه و ریشه جوش

 800 38 کل
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 نمودار نوع جست توليدی پایه های قطع شده 5نمودار 

 : کيفيت جست هاي توليدي

درصـد   37/80جسـت معـادل    81درصد در طبقه  کيفی خوب و تعداد  18/17جست معادل  851دی تعداد تولي از نظر کيفيت جست های

  .(3و نمودار  3)جدول  کيفی بد قرار گرفتنددر طبقه 

 جدول  کيفيت جست های توليد شده  3جدول  

 درصد تعداد کيفيت جست

 18/17 851 خوب

 37/80 81 بد

 800 833 کل

 

 

 نمودار کيفيت جست توليدی پایه های قطع شده 3نمودار 
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 :وضعيت شادابی جست هاي توليدي

 3درصد دارای وضعيت نيمه شاداب، تعداد  9/0عدد جست معادل  8دا رای وضعيت شاداب، تعداد  درصد 73عدد جست معادل  833تعداد 

   .(3و نمودار  3)جدول  درصد خشک شده بودند 1/3معادل  عدد جست 1درصد درحال خشک شدن و تعداد  1/5عدد جست معادل 

 وضعييت شادابی جست های توليد شده  3جدول 

 درصد تعداد وضعيت شادابی

 73 833 شاداب

 9/0 8 مه شادابين

 1/3 1 خشک شده

 1/5 3 دنيدر حال خشک

 800 833 کل

 

 

 نمودار وضعيت جست توليدی پایه های قطع شده  3نمودار 

 وضعيت ارتفاعی جست هاي توليدي:

-30در طبقه ارتفـاعی   %88جست معادل  81سانتی متر و  50در طبقه ارتفاعی کمتر از  %17جست معادل  851های توليد شده  از جست

 . (1) نمودار  سانتی بودند 50

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 8 

 

 نمودار وضعيت ارتفاعی جست توليدی پایه های قطع شده 1نمودار 

 وضعيت تاج پوشش جست های توليدی:

تـاج پوشـش جسـت هـای      مساحتکمترین سانتی متر مربع،  79/711متوسط مساحت تاج پوشش جست ها  در پایان فصل رویش معادل 

 . بودسانتی متر مربع  3/9817سانتی متر مربع و بيشترین مساحت تاج پوشش توليد شده  8/87ده توليد ش

 بحث و نیيجه گيري : 

از مهمترین عوامل دوام و بقاء بلوط در جنگل های زاگرس قدرت جست زنی باالی این درختان پس از تخریب توسط عوامل متعـدد )قطـع،   

نتيجه نگران کننـده ایـن پـژوهش نشـان داد قسـمت اعظـم        .(Pourreza et al. 2009)و.... ( می باشدحمله آفات وامراض چرا، آتش سوزی، 

مـانع   درصد جست نزدند به بيان دیگر عامل بيماری با رسيدن به جوانه های خواب بلوط آنهارا ازبين بـرده و  91درختان خشک شده یعنی 

جوانـه هـای خـواب     بـود و در پایه هایی که عامل بيماری قارچی به یقه و پائين تر از آن سرایت نکـرده  جست زنی مجدد آنها گردیده است. 

ده های از کن  %51مورد حمله عامل بيماری قرار نگرفته و از بين نرفته باشند. قدرت ایجاد جست مخصوصاً ساقه جوش را دارند. به طوریکه 

یع برش بهداشتی در مراحل اوليه بيماری راه مؤثری در مبارزه بان وتوليد جسـت گـروه هـای    به نظر ميرسد اقدام سر. دادندمقطوعه جست 

بيشترین جست توليد شده در پایه های مقطوعه ساقه و ریشـه جـوش و در مرحلـه     جدید به منظور احياء مجدد جنگل های بلوط می باشد.

اکی از نفوذ عامل بيماری به طوقه ) یقه ( درختان است . لذا اگـر  ها و کمترین جست توليد شده ساقه جوش هستند. که ح بعد ریشه جوش

برش بهداشتی به موقع و قبل از نفوذ قارچ به طوقه و پایين تر از آن انجام شود احتمال جست دهی و احيا مجدد پایه های مقطوعـه وجـود   

یش ارتفاعی، قطری وحجـم نـاج   وبوده واز نظر ر شاداب  درصد از جست های توليد ی 73که  تآنچه اميدوار کننده می باشد این است .دارد 

   پوشش توليدی درحد نرمال می باشند.  
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Evaluation of vegetative infected oak declining after health cutting in Kermanshah province Case Study the region 

of  Kalazard  Jlalavand. 
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a Scientific Membership of Research Centre of Agriculture and Natural Resources of Kermanshah Province, Kermanshah, Iran 
b General Office of Natural Resources of Kermanshah province, Kermanshah, Iran 

Abstract 

                    The Events important, in recent years in the Zagros forests is happening every day in the area is increasing, 

declining or drying oak (oak decline).Currently the only way to deal with the phenomena of infected is health cut. In order 

to assess the status of infected and dry oak, cut health in Kermanshah province in the region known as the Kalazard  

Jlalvand. After statistical analysis of the parameters specified was determined the value of 75% Dead trees did not produce 

seedling and 25 % dead trees produce seedling which. In order the amount of Germination, root and stem, respectively 

46.34 percent, stem respectively 29.27 percent and root respectively 24.39 percent. Vitality of seedlings produced contains 

93 percent of succulent, mid succulent 0.7 percent, Dead 3.5 percent and at drying 2.8 percent. Seedling production of 

quality, good quality 89.51 and 10.49 percent in the class were bad. Finally, was determined on the basis of which the 

disease has not spread to the lower crown and the possibility of Seedling and can be revived by cutting back their health. 

Key words: decline oak, cut health, Kalazard  Jlalvand and Kermanshah . 
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