
Appendix 3 –Lor and Lak Ecological Assessment Report 
The summering grounds of the Lor and Lak tribes are Poldokhtar, Kuhdasht and Southern Khorram 
Abad pistricts as well as Northern Ilam Province and northern Khusistan Province. The wintering 
grounds include Selseleh, Delfan, Borujerd, Dorud, Azna and Aligudarz districts as well as 
Southern Hamedan Province. One of the distinct characteristics of the Lor and Lak territories is 
agriculture on the understory of the forested areas. 

This report includes the following biodiversity data bases: 

1. Wildlife
2. Livestock and domestic animals
3. Crops
4. Wild plants

These lists have been produced using field data and observation, interviews with community elders 
and animators and literature survey.  

 بسمه تعالی

ها و تنوع زیستی در قلمروهای عرفی عشایر لرسیستمارزیابی مشارکتی اکو

1394دی ماه  4-6زمان: 

 مکان: پلدختر لرستان

سیمای سرزمین -1

)موقعیت منطقه در ایران و نسبت به تقسیمات کشوری( موقعیت جغرافیایی -1-1

ه د به تقسیمات سیاسی کشور نیستند، بقلمرو اصلی عشایر لر، استان لرستان است )شکل زیر(، با این وجود عشایر این قوم محدو

هایی از شمال غرب های جنوبی شهرستان خرم آباد، بخشهای پلدختر، کوهدشت و بخشطوری که قشالق آنان عالوه بر شهرستان

بر وهالگیرد. همچنین ییالق آنان عهایی از اندیمشک و دزفول( را نیز در برمیاستان ایالم )پشتکوه والی( و شمال خوزستان )بخش

هایی از جنوب استان همدان آباد بخشهای شمالی شهرستان خرمهای سلسله، دلفان، بروجرد، ازنا، دورود، الیگودرز و بخششهرستان

و ای دارد، بخششود. در این میان شهرستان خرم آباد نقش دوگانهرا نیز شامل می های جنوبی این شهرستان قشالق ایل باالگریوه

ود.شیانبند سایر ایالت و عشایر منطقه از جمله ایالت بیرانوند، حسنوند، باجولوند و طوایف مستقل سادات محسوب میایل پاپی و م
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)شکل زمین، توپوگرافی، زمین شناسی، خاک( فیزیوگرافی -2-1

کوچک، ناحیه هموار ندارد.  جز تعدادی دره آبرفتی و چند دشت سرزمینی کوهستانی است که به و قلمرو عشایر لر استان لرستان

های دگرگونی است، در نتیجه مجاورت با گنبدهای خارایی )درونی( الوند و سربند )شازند( پدید ها که دارای سنگاین ناهمواری

 .نداطور منظم از شمال غربی به سوی جنوب کشیده شدهها بههای اصلی استان )ارتفاعات اصلی زاگرس(، کوهاند. در ناهمواریآمده

های داخلی که ناهمواری پیشکوهند، اغلب فشرده، بلند و ناصاف هستند؛ در حالی های عمیق همراهها که معموال با درهاین ناهمواری

اك خ جنسها، به گنبدهای خارایی مربوطند. کنند و نقاط بلند آنارتفاع خودنمایی میماهورهای گنبدی شکل و کمصورت تپهبه

 .است منطقه آهکی و رسی

اقلیم -3-1

برف و کوالک و سرمای شدید جریان دارد،  مناطق ییالقیدارای آب و هوای متنوع است. در زمستان، هنگامی که در  قلمرو عشایر لر

ر متمیلی 540تا  400طور متوسط بین به این قلمرومیزان بارش ساالنه در  .آن از هوای مطبوع و بارانی برخوردار است قلمرو قشالقی

احمد بیرانوند عکاس:-جنوب شهرستان خرم آباد
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 گرمو  مرکزی متعدل ،کوهستانی سرد شود:سه ناحیه مشخص آب و هوایی دیده می لرقلمرو عشایر بطور کلی در  .در نوسان است

.جنوبی

 های شمال و شمالهای معتدل دارد. این ناحیه در قسمتهای پر برف و بسیار سرد و تابستان، که زمستانناحیه سرد کوهستانی

رسد. در این ناحیه با روز می ۷0ر دارد. تعداد روزهای یخبندان در برخی از نقاط این ناحیه به بیش از غربی و مشرق لرستان قرا

شود و فصل بهار و پاییز در این ناحیه کوتاه است. مناطق بروجرد، دورود، ازنا، الیگودرز، ریزش اولین برف، زمستان طوالنی شروع می

 بروجرد به عنوان نمونه میانگین بارندگی سالیانه .فاع دارند دارای چنین آب و هوایی هستندمتر ارت 4۱00نورآباد و الشتر که بیش از 

اکثر عشایر لر ناحیه  ییالقباشد. گراد میدرجه سانتی 6/۱4روز و متوسط دمای سالیانه  ۷0متر و تعداد روزهای یخبندان میلی 459

 کنند. ط تابستان در این آب و هوا زندگی میاست، آنان معموال از اواسط بهار تا اواس سرد کوهستانی

 ارتفاع علت به. است لرستان استان جنوبی پست ناحیه و شرق شمال و شمال کوهستانی ناحیه حدواسط که ،مرکزی متعدل ناحیه

 اسفند اوایل از ناحیه این در بهار. دهدمی روی یخبندان ندرتبه و بودهباران صورتبه آن بهاره و زمستانه جوی هایریزش کمتر،

این منطقه بیشتر شامل شهرستان کوهدشت و  .گرددمی شروعزودتر تابستان گرما، افزایش علت به ماه اردیبهشت در و شده شروع

 مترمیلی 450 سالیانه کوهدشت بارندگیمتوسط میزان به عنوان نمونه باشد. های خرم آباد و الیگودرز میهای جنوبی شهرستانبخش

از جمله باالگریوه و پاپی  .باشدمی گرادسانتی ۳/۱6ساالنه دما  میانگینو  این منطقه میانبند عشایر لر و بعضا قشالق بعضی از ایالت

و بعضی طوایف ایل دلفان و ایل بختیاری است. 

ت افیایی و نبودن ارتفاعاکه حداقل ارتفاع را داراست، به علت تأثیر بادهای گرم خوزستان و کم بودن عرض جغر ناحیه گرم جنوبی

لرستان،  از استان پلدخترشهرستان رسد. ه کمترین میزان میباشد. مقدار باران در این ناحیه ببلند، حداکثر دما را در تابستان دارا می

ارای که دهای دزفول و اندیمشک از استان خوزستان و شهرستان آبدانان از استان ایالم قلمرو قشالقی عشایر لر هستند شهرستان

احمد بیرانوند عکاس:-منطقه میانکوه شهرستان خرم آباد
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درجه است.  20متر و متوسط دمای سالیانه میلی 450متوسط بارندگی سالیانه پلدختر  . به عنوان نمونهاین نوع آب و هوا هستند

 .شودشروع می ییالق و میانبندچند ماه زودتر از  این مناطقفصل برداشت محصوالت کشاورزی 

های جنگلی، علفزاهای دشتی و...()مثالً کوهستان انداز طبیعی و پوشش گیاهیچشم -4-1

باشند. این مناطق دارای چشم اندازهای طبیعی مختلف عشایر لر شمال خوزستان و پشتکوه ایالم می یقشالق ترین مناطقپایین

 یلنگجو پوشش  گون ،ختمیهای گرامینه، لیگومینوز، های خانوادهبیشتر از گونه یتعمرماهور با پوشش ازجمله دشت، کوه و تپه

و  هایرودخانهباشد. در کنار ای کنار، رملیک و پنج انگشت میهای درختی و درختچهبیشتر با گونه کرخه و سزار و سدهای کرخه

 هایهای کبیر کوه، کیاالن و خرگوشان از جمله مهمترین کوهباالتر کوه کوهستانی های گز و پده وجود دارند. در مناطقدز گونه

 هایدهد. پوششای بنه، بادامک و بلوط تشکیل میهای درختی و درختچهها را اغلب گونهپوشش آن همنطقه قشالقی هستند ک

 شوند.قلمرو عشایری لر مشاهده می سرتاسرها در ها و زیرآشکوب جنگلگندم و جو در خیلی از مناطق از جمله دشت زراعی

اخص ی درختی شگونهدهند. شان، مهله، ده لیج، شهنشاه و سفیدکوه تشکیل میکیاالن، خرگو هایرشته کوهعشایر لر را  بندمیان

است و درختان و درختچه بلوط گالبی وحشی، داغداغانمنطقه کوهی، گیالس و زالزالک، کیکم، انجیر مانند بنه، بادام، دیگر های

شغال، کفتار، پلنگ، خرس، گربه وحشی، سمندر، تشی،  توان به گرگ، روبا،از تنوع جانوری منطقه نیز می. باشندهای همراه میگونه

رودهای شوراب، توین، سزار و سیمره در مسیر کوچ و میانبند قرار دارند. آزاد راه خرم  بزمجه، تیهو، کبک، گنجشک و زاغ اشاره نمود.

 های عشایری ساخته شده است.بند و در مسیر ایل راهآباد اندیمشک در میان

احمد بیرانوند اس:عک-منطقه زعفران پلدختر 

احمد بیرانوند عکاس:-زراعت در قلمروهای عشایری لر 
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ایی ههای زاگرس قرار گرفته و در برگیرنده پوشش مرتعی از گونهههای جغرافیایی باالتر کواین قلمرو در عرضی مناطق ییالق

ای ههای گرامینه و لگومینوز، پنیرک، بن سرخ، ریواس، کنگر، زرشک، موسیر و خانواده گون همراه با گونههمچون کما، چویل، خانواده

ی اهای رودخانهباشد. انواع ماهیو ... می امک، ارجنگ، کیکم، زالزالک، گالبی وحشی، شن، دافنهبنه، بادای بلوط، درختی و درختچه

ای، روباه، شغال، پلنگ، کل و بز کوهی و .. تنوع جانوری در کنار گراز، کبک، خرگوش، انواع عقاب، زاغ، گنجشک، گرگ، خرس قهوه

کشکان، سزار، هدهند. این منطقه را تشکیل می و  هایآبشاررو، گاماسیاب مهمترین رودهای این منطقه هستند. رودهای شِوی

بشارهای آ ،الیگودرزدر ذلقی  منطقه ایل آبشار آب سفید در ،تله زنگ و دورود ییالقی ایل بختیاری و ایل پاپی در بیشه در مناطق

 هایوهکمهمترین رشته اند. شارهای این سرزمینشهرستان خرم آباد از مهمترین آب در مناطق ییالقی ایل پاپی در کو وار ، نوژیانتاف

وشان، آبسرده، ای سدهای باشند.میسرکشتی و  کوه، مهراب کوهسرسبز، تخت کال، قالی ،هشتاد پهلو، گرّین، اشترانکوه لرییالق عشایر 

 عشایر لر قرار گرفتند. در ییالقو دریاچه گهر کمندان، مروک، رودبار و حوضیان 

الشتر، دشت خاوه، دشت کرگاه، دشت  توان به دشت سیالخور، دشت الیگودرز، دشتمی این قلمرو ییالقی ایهاز مهمترین دشت

 .و دشت چغلوندی اشاره کرد ازنای سگوند

منطقه حفاظت شده هکتار،  256۸۳دورود –پناهگاه حیات وحش سفیدکوه ازنا  ،هکتار 40با وسعت  اثر طبیعی ملی غار ماهی کور

 های پلدخترمنطقه شکار و صید ممنوع تاالبهکتار،  69500منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آبادهکتار،  ۸۱0۳5 اشترانکوه

 59۷50 منطقه شکار و صید ممنوع گرین الشتر هکتار ۱۱۳654 کوه الیگودرزمنطقه شکار و صید ممنوع قالیهکتار،  ۱۸۱44

زیستگاه هکتار،  ۱۸500منطقه شکار و صید ممنوع هشتادپهلوار، هکت ۱۳900 منطقه شکار و صید ممنوع چهارشاخ نورآبادهکتار، 

احمد بیرانوند عکاس:-اندیمشک  –بند عشایر لر  و آزاد راه خرم آباد میان
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هکتار مناطق تحت مدیریت  ۳6۸9 تاالب تنوردر دورودهکتار،  ۱560 تاالب بیشه داالن بروجردهکتار،  2۳۷50 سمندر لرستانی

 سازمان محیط زیست هستند که در قلمروهای عرفی عشایر لر قرار دارند. 

احمد بیرانوند عکاس: -آبشار بیشه منطقه درود ییالق ایالت پاپی و بختیاری 

احمد بیرانوند عکاس:-یری لر منطقه گریت شهرستان خرم آباد قلمرو ییالقی عشا
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 (habitats) ها( و زیستگاهecosystemsها )(، اکوسیستمecoregionsمناطق اکولوژیک ) انواع -2

 Zagros mountains) 6منطقه  بخشی از )نقشه زیر( در WWFقلمرو عشایر لر براساس نقشه مناطق اکولوژیک 

forest steppe .های جنگل)های متعدله خزان کننده جنگلها در مقیاس جهانی جز این جنگل( قرار دارد

های آبی )رودخانه، سد، چشمه و تاالب( و انواع این منطقه دارای انواع اکوسیستمشوند. محسوب می (ایمدیترانه

 باشد. های خشکی )جنگل، مرتع، صخره و غار( میاکوسیستم

احمد بیرانوند عکاس:-رودخانه سزار قلمرو ییالقی عشایری لر 
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دهد.را نشان می ECهای خاکستری، قلمروهای اولیه هشت منطقه عشایری طرح توضیح: لکه

 قشالق 

های انسان ساخت در مناطق قشالقی عشایر لر قرار دارند و معموال در کرخه و دز: این اکوسیستم هایسد

اطراف این سدها عشایر به صورت پراکنده وجود دارند. سد کرخه بخش اعظیمی از مراتع عشایر را در برگرفته 

-ان از جمله لک لک در این اکوسیستماست. انواع جانوران آبزی از جمله ماهی، الک پشت و مار و انواع از پرندگ

ها هستند. های حاشیه سد و رودخانههای گز و پده از مهمترین گونهکنند. درختان و درختچهها زندگی می

 ای با سد کرخه دارد. دیگر اکوسیستم آبی منطقه است که تنوع زیستی تقریبا مشابه رودخانه کرخه
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 ۱2در گانه پلدختر های یازده پلدختر: تاالب هایتاالب

 منشاء آبش پدید آمدند و هزار سال پی ۱۱تا  ۱0حدود  هاحضور دارند. این تاالب این شهرکیلومتری جنوب 

ها محل زیستگاه پرندگانی هم چون چنگر، کشیم، حواصیل خاکستری، اردک این تاالب است.نزوالت جوی  هاآن

همچنین دارای گیاهانارده سر سبز است. و اردک جلبک سبز،ای شبدر، یونجه، سرخس آبزی، پونه، ی همچون

 .ها به علت حضور پرندگان مهاجر و بومی ممنوع استشقایق و خار شتر است. شکار کردن در این تاالب

های درختی کنار و رملیک در قشالق عشایر لر به صورت پراکنده های جنگلی از گونهاکوسیتم جنگل و مرتع:

ر های مرتعی پراکنده در سرتاسباشد. اکوسیستمیستگاه برخی پرندگان از جمله گنجشک میشود که زدیده می

و دشت تپه شود. کبک، تیهو، زاغ، گنجشک، گرگ، کفتار، مار و مارمولک مهمترین تنوع ها دیده میماهورها

 زیستی جانوری این مراتع هستند. 

احمد بیرانوند عکاس:-رودخانه کرخه قلمرو قشالقی عشایری لر 

احمد بیرانوند عکاس:-های پلدختر قلمرو قشالقی عشایری لر تاالب
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ود. شانی بودن منطقه در سرتاسر قلمرو عشایر لر دیده میای به دلیل کوهستهای صخرهاکوسیستمها: صخره

 سوسمار، گکوی، درشت پولک ایصخره آگامای، مارمولکها معموال زیستگاه انواع خزندگان از جمله این صخره

ها وجود دارند که زیستگاه جانوران مختلف باشد. همچنین غارهای متعددی در این اکوسیستممی چشم مار

 هستند.

های زراعی غالبا با کشت گندم، جو و نخود در بیشتر مناطق قلمروهای عشایر : اکوسیستمزراعیهای اکوسیستم

 کنند.هایشان استفاده میچر این مزارع برای تعلیف دامشوند. عشایر از پسلر دیده می

 ی پلدختر، دزفول و اندیمشک مهمترین شهرهای قلمرو قشالقی هستند.شهرها

احمد بیرانوند س:عکا-مراتع قشالقی عشایری لر  -منطقه ولیعصر پلدختر 

احمد بیرانوند عکاس:-نمایی از مناطق کوهستانی قلمرو عشایری لر 
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 میان بند

ود شای در این قلمرو با شباهت قشالقی نیز دیده میای، مرتعی و جنگلی و صخرههای زراعی، رودخانهوسیستماک

-های بنه، بادام، کیکم و زالزالک میهای جنگلی گونه شاخص بلوط است و گونهبا این تفاوت که در اکوسیستم

 دهند.مینوز، ختمی و گون تشکیل میهای گرامینه، یونجه، لگوغالب مناطق را گونهعلفی  پوششباشند. 

 ییالق 

های کوهستانی، جنگلی، گیرد. اکوسیستمییالق عشایر لر بخش وسیعی از شمال استان لرستان را در بر می

 شود. مرتعی، آبی، زراعی و انسان ساخت مختلفی در این قلمرو دیده می

 مهمترین شهرهای این قلمرو هستند.بروجرد، خرم آباد، درود، الیگودرز، نورآباد و الشتر  شهرهای

ایوشان، آبسرده، کمندان، مروک، رودبار و  سدهای توان بهمیاین قلمرو های انسان ساخت از دیگر اکوسیستم

  شوند.های آبی ماهی، الک پشت، مار، خرچنگ، قورباغه دیده میاشاره کرد. در این اکوسیستم حوضیان

، چاه و چشمه برای شود که از آب رودخانهدر این قلمرو دیده می دیم و آبی مختلف زراعیهای اکوسیستم

اغات کنند. بشود. عشایر لر از کودهای شیمیایی و حیوانی در این مزارع استفاده میآبیاری مزارع آبی استفاده می

 شود.می ها دیدهها و آبراههسیب، انگور، سنجد، گردو، بادام و هلو در بیشتر مناطق ییالقی در کنار چشمه

ی های کوهستانهای زاگرس دارای اکوسیستم: ییالق عشایر لر به دلیل رشته کوهکوهستانیهای اکوسیستم

، دافنه، ها معموال از گونهای جغرافیایی باالتر این اکوسیستممتعددی است. پوشش گیاهی ارتفاعات و عرض

های جنگلی این مناطق مانند سایر بخش گلیجنهای باشد. در اکوسیستمکاله میرحسن، کما، چویل و ... می

های بنه، بادام، زالزالک، گالبی وحشی، کیکم، شن و گیالس وحشی زاگرس گونه شاخص بلوط است و گونه

پلنگ، روباه و مار مهمترین گونههای همراه هستند. دال، شاهین، گرگ، کفتار، خرس قهوهگونه های جانوری ای،

 نند. کها زندگی میعشایر معموال در اواخر بهار و اوایل تابستان در این اکوسیستم باشند.ها میاین اکوسیستم
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ها از تحوالت اکوسیستم روند -3

گذشته تا کنون

سال گذشته در جدول زیر بیان شده است.  20طی  ها و تنوع زیستیسیر تحوالت اکوسیستم

احمد بیرانوند عکاس:-های اطراف شهر درود در ییالق عشایری لر کوه

احمد بیرانوند عکاس:-های اطراف شهر خرم آباد در ییالق عشایری لر کوه
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تشریح وضعیت 

 تحول

وضع موجود گذشته 20در  وضعیت محیط زیست

تغییر اقلیم

های خشکسالیافزایش دوره

کاهش حیوانات بارکش

کاهش نژادهای بومی

های گیاهیکاهش تعداد گونه

کاهش مدیت عرفی

افزایش تعداد سدها

 ریزگردها مدت و شدت افزایش

کم آبی و افزایش گرما

کاهش تنوع زیستی

افزایش کوچ ماشینی

هااز بین رفتن ایل راه

هامراتع و جنگل تخریب

های عرفیاز بین رفتن نظام

سدهای کم آب

تنوع زیستی -4

ها به صورت مشارکتی با بیان شده است. این گونه زیردر جداول  قلمرو عشایر لردر های گیاهی و جانوری وحشی و اهلی گونه

 اند. شده تشریحکمک مردم محلی 

جانوران اهلی منطقه

نام نگلیسینام اخانوادهنام علمی

فارسی

نقش/کاربردنام محلی

Apis mellifera medaApidaeHoney Bee زنبور

عسل

تولید عسل، گرده افشانیزنبور

Bos taurusBovidaeCowتولید لبنیات، گوشت و گوسالهگاگاو

Bubalus bubalisBovidaeWater 
buffalo

هگوشت و گوسال لبنیات، تولید گاومیش گاومیش

Capra aegagrus hircusBovidaeGoatگوشت و بزغاله لبنیات، تولیدبزبز

Canis lupus familiarisCanidaeDogحفاظت و امنیت خونه و دامسگسگ

Columba livia domesticaColumbidaePigeonسرگرمیکبوترکبوتر

Equus africanus asinusEquidaeDonkeyسواری بارکشی وخراالغ، خر

Equus asinus × Equus 
caballus

EquidaeMuleسواری و بارکشیقاطرقاطر، استر

Equus caballusEquidaeHorseسواری و بارکشیاسب، یابواسب

Felis CatusFelidaeCatصید موش و جانوران گزنده، گُروَگربه

 زیبایی

Gallus gallus domesticusPhasianidaeHenتولید گوشت، تخم و جوجهرغممرغ

Ovis ariesBovidaeSheepلبنیات، گوشت و بره تولیدمیشگوسفند
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Meleagris gallopavo Meleagrididae Turkey تخم و جوجه گوشت، تولیدبوقلمو بوقلمون

های جانوران وحشی منطقهبرخی از گونه

مالحضاتفراوانیم محلینانام فارسینام انگلیسیخانوادهنام علمی

Sus scrofaSuidaeHogجنگل، متوسطوِرازگراز شخم زدن

 حمله به مزارع

Vulpes vulpesCanidaeFoxحمله به مرغان و بره متوسطرُآروباه

های تازه و بزغاله

متولد شده جوامع 

 محلی 

Canis aureusCanidaeJackalحمله به مرغان متوسطچَقَلشغال

امع محلیجو

Capra 
aegagrus

BovidaeGoat ،پازن، کل

بز

رویه در اثر شکار بیکماِشکار، کل

فقط در مناطق 

حفاظتی حضور دارند.

Lepus 
europaeue

leporidaeRabbitبعضی از جوامع متوسطخرگوشخرگوش

محلی از گوشت 

خرگوش نر استفاده 

 کنند. می

Ursus arctosUrsidaeBear خرس

ایوهقه

به شدت تعداد آن کم کمخرس

 شده است.

Canis lupusCanidaeWolfمعموال به دام جوامع کمگرگگرگ

کند. محلی حمله می

حمد بیرانوندا عکاس:-های اهلی عشایر لر هایی از دامنمونه
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Strix alucoStrigidaeOwlشکارچی پرندگان کمبُوءجغد

 کوچک

Ovis 
oreintalis

BovidaeSheepرویهدر اثر شکار بیکمورن و میه، اشکارقوچ و میش 

فقط در مناطق 

حفاظتی حضور دارند.

Corvus 
frugilegus

CorvidaeRavenبه باغات میوه جوامع متوسطقالژیرهکالغ سیاه

کنند.محلی حمله می

Hystrix indicaHystricidaePorcupineپای درختان را میکمچولهتشی-

 کند.

Mustela 
nivalis

MustelidaeWeaselیه رودلیل شکار بی بهکمتُل تازیراسو

 در حال کاهش

Martes foinaMustelidaeSableیه روبه دلیل شکار بیکمدلهسمور

 در حال کاهش

AnthophilaApidaeBeeبعضی مواقع جوامع متوسطگُنجزنبور

زند.محلی را نیش می

FalconAccipiteridaeHawkبعضی مواقع بره و کمشاهینشاهین

امع های جوبزغاله

-محلی را شکار می

 کند.

Columba liviaColumbidaeRock 
pigeon

کبوتر 

کوهی

در باور جوامع محلی  متوسط کموتر کوهی

مقدس است و به 

ندرت آن را شکار 

 کنند.می

Mus musculusMuridaeMouseمعموال در انبار زیادموشکموش

ها زیاد دیده علوفه

 شود.می

Testudo 
graeca

Testudinidae Turtleدر بیشتر مناطق متوسطکیسلالک پشت

کند.زیست می

Hyaena 
hyaena

CanidaeHyenaمعموال به دام جوامع کمکفتارکفتار

کند محلی حمله می

به همین دلیل توسط 

جوامع محلی شکار 

 شود.می

Brachypelma 
spp 

Theraphosidae Tarantula اطق در بیشتر من متوسط کس گزنک رتیل

کند.زیست می
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Perdix perdixColumbidaePartridgeیه روبه دلیل شکار بیکمکوگکبک

به شدت در حال 

 کاهش است.

Ammoperdix 
griseogularis

ColumbidaeSee-see 
partridge

یه روبه دلیل شکار بیکمتوءتیهو

به شدت در حال 

 کاهش است.

Passer 
domesticus

PasseridaeSparrowیه روبه دلیل شکار بیمتوسطجِکَه، ملیچکگنجشک

به شدت در حال 

 کاهش است.

Halcyon 
smyrnensis

HalcyonidaeGoldfinch ها معموال زمستانکمگاچارسینه سفید

برای تغذیه به اطراف 

های جوامع آخور دام

 آید. محلی می

Panthera 
pardus 

saxicolor

FelidaePantherیه روبه دلیل شکار بیکمگپلنپلنگ

به شدت در حال 

 کاهش است.

Neurergus 
kaiseri

Salamandridae Salamander سمندر

لرستانی

اندمیک لرستانکمسمندر

Gyps fulvusAccipiteridaeGriffon 
Vulture

بعضی مواقع بره و کمدالدال، کرکس

های جوامع بزغاله

-محلی را شکار می

 کند.

Ophisops 
elegans

AnguidaeLizardمارمیلک، مارمولک

مارملیک

شوند.کمتر شکار می متوسط

Laudakia 
nupta

AgamidaeAgama  آگامای

ای صخره

پولک 

درشت

دنوشمار، 

دادامارون

مردم محلی باور دارند  متوسط

با تکان دادن سر، 

-دندان آنان را می

 شمارد.

Cyrtopodion 
sp. 

Eublepharidae Gecko معموال در منازل متوسطجیرگکوی

شود.دیده می

Ophisops 
elegans

Lacertidae Lizard سوسمار مار

چشم

بیشتر در مناطق کمگاردین

.شودییالقی دیده می

Varanus 
griseus

Varanidae Lizardبیشتر در مناطق کمبزمژنکبزمجه

-دیده می قشالقی

 شود.
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Myrmica spp.FormicidaeAntدر سرتاسر قلمرو متوسطمیروژ، میرچهمورچه

 شوند.دیده می

Lantrodectus 
spp 

AraneaeSpiderدر سرتاسر قلمرو کمشیطونعنکبوت

 شوند.دیده می

Rhinolophus 
spp. 

ChiropteraBatدر مناطق قشالقی کمشوکورهخفاش

د.شونبیشتر دیده می

Ciconia sp.CiconiidaeStorkها در کنار رودخانهکمماهی درارکلک ل

 کند.زیست می

Colubre sp. & 
Eirenis sp. & 
Spalerosophis 

sp.  &  
Psammophis 

sp.  

ColubridaeSnakeبعضی مواقع جوامع متوسطمارمار

را  و دام آنان محلی

 زند.نیش می

Vipera sp.ViperidaeSnakeبعضی مواقع جوامع کممارافعی

را  ام آنانو د محلی

 زند.نیش می

Hemiscorpius 
spp. 

HemiscorpiidaeScorpionبعضی مواقع جوامع متوسطدمرکول، عقروعقرب

زند.محلی را نیش می

MyriapodaeMillipedesدر بیشتر مناطق زیادهزار پاهزارپا

شود.دیده می

Dina spp.ErpobdellidaeLeechان بعضی مواقع زبکمزاییزالو

های جوامع اسب

گیرد.محلی را می

Brachyura 
spp.

BrachyuraeCrabهای منطقه در آبمتوسطکرژنگخرچنگ

 شود.دیده می

Cyprinus 
carpio

Cyprinidae Carp ماهی کپور

معمولی

و سدهای  در رودخانهمتوسطماهی

 شوداستان دیده می

Iranocypris 
typhlops

Cyprinidae Blind cave 
fish

ماهی 

کورغار 

ایران

اندمیک لرستانماهی کور

Pseudepidalea 
luristanica 

Bufonidae Toad وزغ

لرستانی

در بعضی مناطق متوسطوزغ

شود.مردابی دیده می

Pelophylax 
ridibundus

Ranidae Frog قورباغه

مردابی

ها به وفور در مردابزیادقورباک، قورباغ

 شود.دیده می
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Gozella 
subgutturosa

BovidaeDeerرویه در اثر شکار بیکمآهوآهو

فقط در مناطق 

حفاظتی حضور دارند.

Sciurus 
anomalus

SciuridaeCaucasian 
Squirrel

سنجاب 

ایرانی

-به شدت شکار میکمسمورک

 شوند.

RhopaloceraLepidopteraeButterflyی در مناطق ییالقمتوسطپرپریکپروانه

-بیشتر مشاهده می

 شوند.

Felis silvestrisFelidaeWildcatبه دلیل حمله به کمگُروَ کوییگربه وحشی

مرغان جوامع محلی 

معموال توسط آنان 

 شوند.شکار می

های گیاهان زراعی منطقهبرخی از گونه

نام نام انگلیسیخانوادهنام علمی

فارسی

نام 

محلی

فرم 

رویشی

اندام 

مصرفی

ربردکا

Allium 
ampeloprasum 

ssp 

CruciferaeTorreخوراکیاندام هواییعلفیترهتره

Allium cepaAlliaceaeOnionsخوراکیریشه، برگعلفیپیازپیاز

Cucumis sativusCucurbitaceaeCucumberخوراکی، علوفه داممیوه، برگعلفیخیارخیار

EucalyptusMyrtaceaeEucalyptusمصارف ساختمانی، ساقه، برگدرختیاکالیپتوساکالیپتوس

 دارویی

Faba vulgarisPapilionaceaeBroad  beanخوراکی، علوفه داماندام هواییعلفیباقلهباقال

Ficus caricaMoraceaeFigsدرختچهانجیرانجیر-

ای

خوراکیمیوه

Hordeum 
vulgare

GramineaeBarleyخوراک دامندام هواییاعلفیجوجو

Lens culinarisPapilionaceaeLentilخوراکی، علوفه داماندام هواییعلفینوژیعدس

Morus albaMoraceaeBerryخوراکیمیوهدرختیتوتتوت

Ocimum 
basilicum

LamiaceaeBasilخوراکیاندام هواییعلفیریحونریحان

Phaseolus 
vulgaris

leguminosaeHaricot beanخوراکیمیوهعلفیلوبیالوبیا

Punica 
granatum

PunicaceaePomegranateدرختچهانارانار-

ای

خوراکیمیوه
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Raphanus 
sativus

CruciferaeRadishesخوراکیریشه، برگعلفیتربتربچه

Solanum 
lycopersicum

SolanaceaeTomato میوه، برگ، علفیگوجهگوجه

ساقه

خوراکی، علوفه دام

Solanum 
melongena

SolanaceaeEggplantمیوه، برگ، علفینوجبامجانبادم

ساقه

دام علوفه خوراکی،

Triticum 
aestivum

GramineaeWheatآرد، علوفه دامبذر، ساقهعلفیگنمگندم

Vigna radiataPapilionaeeaeVetchوفه دامخوراکی، علاندام هواییعلفیماشماش

Vitis viniferaVitaceaeGrape درختچهانگورانگور-

ای

خوراکیمیوه

کنند.میایی برای محصوالت زراعی خود استفاده مییجوامع محلی از کودهای حیوانی و کودهای ش
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های گیاهان وحشی منطقهبرخی از گونه

فرم نام محلینام فارسینام انگلیسیخانوادهنام علمی

یرویش

اندام 

مصرفی

کاربرد

Acer 
monspessulanum

AceraceaeAcer علوفه دامبرگدرختیکیکمکیکم

Achillea 
wilhelmssi*

CompositeaeYarrowاندام علفیبرنج داسبومادران

هوایی

دارویی، علوفه 

دام

Alhagi maurorumPapilionaceae Alhagi 
Pseudalhagi

ام اندعلفیخارشتریخارشتر

هوایی

علوفه دام

Allium jesdianum* Alliaceae - ،پیاز یزدی

بن سرخ

اندام علفیبن سُر

هوایی

خوراکی، 

دارویی، علوفه 

دام

Allium hirtifolium*AlliaceaeShallotگیاه علفییوزموسیر

کامل

خوراکی، 

دارویی، علوفه 

دام

Amygdalus scopariaRosaceaeAlmondخوراکی، میوهدرختیایموبادام کوهی

دارویی

Anchusa italicaBoraginaceae Borageاندام علفیگل گازونگل گاوزبان

هوایی

دارویی، علوفه 

دام

Artemisia 
annua*

CompositaeSagebrushاندام علفیخرس دارودرمنه

هوایی

علوفه دام

Astragalus 
adscendens

Leguminosae milk vetch صمغ، ایبوتهگُینهگزی گون

برگ

دارویی 

)گزانگبین(، 

دام

Celtis caucasicaUlmaceaeHackberry ،تا

داغداغان

میوه، درختیتاوی

ساقه، 

برگ

خوراکی، علوفه 

دام، تزیینی

Centaurea cyanus Compositae -اندام علفیگل زردهگل گندم

هوایی

علوفه دام

Cerasus mahalebRosaceaeMahalebدرختچهبرالکمحلب-

ای

میوه، 

برگ

خوراکی، علوفه 

دام، تزیینی

 Citrullus
colocynthis 

CucurbitaceaeCitrullus 
colocynthis

هندوانه 

ابوجهل

شٌمی 

شطونی

اندام علفی

هوایی

دارویی، علوفه 

دام

احمد بیرانوند عکاس:-منطقه قلعه گل شهرستان خرم آباد؛ زراعت در ییالق عشایری لر 
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Colchicum 
autumnale

LiliaceaeColchicumگل  گل حسرت

حسرتی

گل، علفی

برگ

لوفه دامع

Crataegus azarolusRosaceaeHawthornمیوه،  درختیگیرچزالزالک

 برگ

خوراکی، علوفه 

دام

Crocus LongiflorusIridaceaeSaffron 
decoration

زعفران 

زینتی

گل 

زعفرانی

گل، علفی

برگ

علوفه دام

Cynodon
dactylon

Geraminae-اندام علفیمَرغمَرغ

هوایی

علوفه دام

Daphne mucronata*Thymelaeaceae Daphneدرختچه تویلک دافنه، الف-

ای

برگ، 

ساقه

علوفه دام، دود 

زدن مشک

Echinopora 
platyloba*

Umbelliferae -خوراکیبرگعلفیفیالهخوشاریزه

Eryngium 
billardieri

Umbelliferae -اندام علفیزولزول

هوایی

شویندگی، 

علوفه دام

Echinops persicus Compositae-اندام علفی قن شکرو شکر تیغال

هوایی

خوراکی، علوفه 

دام

Eremurus
persicus*

Liliaceae -اندام علفیزرشکسریش

هوایی

خوراکی، علوفه 

دام

Euphorbia 
cheriradenia*

EuphorbiaceaeSpurge ،فرفیون

شیرسگ

دارویی )ضد  شیرابه علفیشیرشیرک

زگیل(

Ferula assa feotida Umbelliferae Ferula assa-
foetida

کمای، 

آنغوزه

اندام علفیکما

هوایی

علوفه دام

Ferulago angulata*Umbelliferae -اندام علفیچویلچویل

هوایی

خوراکی، 

دارویی، علوفه 

دام

Ficus caricaMoraceaeFigsمیوه،  درختیکَرِانجیر

 برگ

خوراکی، 

دارویی

Fraxinus 
rotundifolia

Oleaceae Ash زبان

گنجشک

برگ،  درختیون

ساقه

مصارف 

ساختمانی، 

علوفه دام

Fritillaria 
imperialis*

LiliaceaeFritillariaاللهالله واژگون 

واژگون

اندام علفی

هوایی

علوفه دام، 

زیبایی

Gundelia 
tourneforti

CompositaeAcanthusگل، علفیکنگرکنگر

ساقه

خوراکی، علوفه 

دام

Juncus acutus Juncaceae - ،سوف

بوریا، سازو

اندام  ایبوتهپیزل

هوایی

علوفه دام
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Hordeum murinumGeraminae-اندام علفیبومهعلف جو

هوایی

علوفه دام

Lathyrus
aphaca

Leguminosae-بی خطر
برگ

اندام علفیهلره

هوایی

علوفه دام

Lonicer 
nummularifolia*

Caprifoliaceae- ،شن

خورپال

علوفه دامبرگ درختیشن

Malva neglectaMalvaceaeMalva پنیرک

معمولی

اندام علفیتوله

هوایی

خوراکی، علوفه 

دام

Matricaria 
chamomila 

CompositaeCamomileگل بابونه گل

خواینه

اندام علفی

هوایی

دارویی، علوفه 

دام

Melilotus
officinalis

Leguminosae Wild alfalfa یونجه

وحشی

اندام علفییونجه

هوایی

علوفه دام

Myosotis 
scorpioides

Boraginaceae - فراموشم

مکن

اندام علفی گل کیوه

هوایی

علوفه دام

Myrtus communis Myrtaceae-درختچه مورتمورد-

ای

داروییبرگ

Nasturtium 
officinale

Cruciferae- علف

چشمه

علفی بلمک

آبزی

اه گی

کامل

خوراکی

Nectaroscordum 
tripedale  * 

Amaryllidaceae - پیاز

تابستانی

اندام علفیعنشق

هوایی

خوراکی، 

دارویی، علوفه 

دام

Nepeta crispaLabiatae- ،مُفراح

سای پونه

مواج

اندام علفیمُفراح

هوایی

علوفه دام

Nepeta elymaticaLabiatae Pennyroyalدارویی، برگلفیعپینهپونه

خوراکی، علوفه 

دام

Nerium oleanderApocynaceae Oleanderدرختچه زهلهخرزهره-

ای

سمی-

Peganum
harmala

Zygophyliaceae Harmalبذر،  علفیاسفناسپند

برگ

دارویی، علوفه 

دام

 Phlomis persicaLabiatae- ،گوش بره

خرگوشک

اندام علفی بره گوشه

هوایی

لوفه دامع
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Phragmites 
australis

GramineaeStraw ساقه، ایبوتهنینی

برگ،

مصارف 

ساختمانی، 

علوفه دام

Pistacia atlanticaAnacardiaceaePistachio 
mountain

بنه، پسته 

کوهی

میوه،  درختی کلنگ

 برگ

خوراکی، علوفه 

دام

Pistacia khinjuk Anacardiaceae - ،کلخونگ

خینجوک

صمغ،  درختی لخونگک

میوه

خوراکی، 

دارویی

Platanus orientalis Platanaceae Plane treeعلوفه دامبرگدرختیچنارچنار

Prangos 
ferulaceae*

Umbelliferae -اندام علفیبیلهرجاشیر

هوایی

علوفه دام

Pyrus
gelabera

RosaceaeWild Pear گالبی

وحشی

میوه، درختیمرو

برگ

خوراکی، علوفه 

دام

Quercus brantiiFagaceaeOakمیوه، درختیبلیبلوط

برگ، 

ساقه

ی، داروی

خوراکی، علوفه 

دام، مصارف 

ساختمانی، 

سوخت

Raphanus 
raphanistrum

CruciferaeWild radish تربچه

وحشی

برگ، علفیترپ

ریشه

خوراکی، علوفه 

دام

Rhamnus persica Rhamnaceae -درختچهتنگزستنگرس-

ای

میوه، 

برگ

خوراکی، علوفه 

دام

Rheum ribes*PolygonaceaeRhubarbخوراکی، علوفه ساقهعلفیریواسسریوا

دام

Rumex obtusifolius Polygonaceae -اندام علفیترشکترشک

هوایی

دارویی، 

خوراکی، علوفه 

دام

Salix spSaliceaeWillowدرختچهویبید-

ای

برگ، 

ساقه

علوفه دام، 

دارویی، سوخت

S* alvia officinalisLabiataeSage اندام یعلفشاینهمریم گلی

هوایی

علوفه دام

Stachys 
lavandulifolia*

Labiatae -اندام علفیپشمنکپشمینه

هوایی

علوفه دام

Smyrnium
cordifolium*

Umbelliferae -اندام علفیپینامهآوندل

هوایی

خوراکی، علوفه 

دام
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Tamarix 
masqatensis

TamaricaceaeTamariskدرختچهگزگز-

ای

برگ، 

ساقه

دام، سوخت، 

مصارف 

ساختمانی

Tragopogon 
graminifolius*

Compositae -اندام علفیشنگ شنگ

هوایی

خوراکی، علوفه 

دام

Tribulus
terrestris

Zygophyllaceae-اندام علفیکول پیخارخسک

هوایی

علوفه دام

TulipaLiliaceaeTulipگل، علفی گل سوره گل الله

ساقه

ه دارویی، علوف

دام

Urtica dioicaUrticaceae Nettleاندام علفیگزنهگزنه

هوایی

دارویی

Vitex negundoVerbenaceaefive-leaved 
chaste tree 

-درختچه کرفپنج انگشت

ای

رنگرزی، دام برگ

Zataria multifloraLabiataeThymeاندام علفیازگوئهآویشن

هوایی

دارویی، 

خوراکی، علوفه 

دام

Ziziphus 
numularia**

Rhamnaceae -برگ، درختیرمیلکرملیک

میوه، 

ریشه

دارویی، 

خوراکی، دام

Ziziphus spina-
christi** 

RhamnaceaeLotus برگ، درختیکنارکنار

میوه، 

ریشه

دارویی، 

خوراکی، دام

ند.هایی است که فقط در قلمرو قشالقی عشایر لر رویش دار: نشان دهنده گونه**

هایی است که فقط در قلمرو ییالقی عشایر لر رویش دارند.: نشان دهنده گونه*

هافرصت و تهدیدها -5

و محیطی و انسانی مختلف بویژه خشکسالی عوامل یلهای این منطقه به دلاکوسیستم های دهه اخیر، عدم توجه به جوامع بومی

و گاز و..( شرایط مساعد  های انتقال نفتای )راهسازی، کانالهای توسعهحی منابع طبیعی و همچنین طرهای مدیریتمحلی در طرح

و طبق آخرین گزارش رده است کههای مختلف مهیا کهجوم آفات و بیماری را برای های منتشر شده از سازمان جنگل ها، مراتع

با این وجود هنوز تک همچنان ادامه دارد. اند و این روند ها دچار پدیده خشکیدگی شدهدرصد از این جنگل ۳0آبخیزداری حدود 

های زاگرس به دلیل دسترسی مشکل، تر کوهتوان مشاهده کرد. در نقاط مرتفعدرختان بلوط دانه زاد کهنسال را در این منطقه می

همچنین اعمال نظام فانه متاس ین وجودباشند. با امیهای مدیریت عرفی و حفاظت، دارای پوشش انبوهی از جنگل و مرتع شیب زیاد و

 ایهجنگل یا زوال در چند سال اخیر تنش عمومی حاصل از تشدید عوامل مختلف محیطی و انسانی باعث بروز پدیده خشکیدگی

و بر اساس آخرین آمارها در حدود جنگلی گردیده است.  سازگان بومو مرگ این  (Forest decline) زاگرس یک میلیون و سیصد

این پدیده با عنوان  (.۱۳9۳ ،غیبی) نداشده زوالدچار ها درصد از این جنگل 25 سطحی معادل ه عبارتیبیا هزار هکتار  پنجاه
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باشد بیشتر رایج است، اما واقعیت این است که اکثر های زاگرس میهای غرب که گونه غالب و شاخص جنگلخشکیدگی بلوط

، بادام زاگرسی (Lonicer nummularifolia) ، شن(Pistacia atlantica) ای زاگرس از جمله: بنههای درختی و درختچهگونه

(Amygdalus hussknechtii( زالزالک ،)Crataegus monogyna( ارس ،)Juniperus polycarpos و حتی بعضی از )

(.۱۳92اند )توکلی، ( دچار این پدیده شدهAstragalus adscendensای و مرتعی نظیر گون گزی )های بوتهگونه

عوامل طبیعی -1-5

تغییر اقلیم -1-1-5

منطقه از  بلند مدت دوره زمانی یک در طول با رفتاری که در مقایسه منطقه یک رفتار اقلیم تغییر اقلیم عبارت است از تغییرات

رمان شیرغالمی و قه(. نتایج مطالعات محققین زیادی از جمله: ۱۳۸9)علیزاده،  اطالعات ثبت و مشاهده شده مورد انتظار است

دهد در مجموع ( نشان می۱۳92(، آذرخشی و همکاران )۱۳90(، خوش اخالق و همکاران )۱۳90(، علیجانی و همکاران )۱۳۸4)

( نتایج مطالعات ۱جدول )کاهش یافته است. دماهای بیشینه، کمینه و متوسط دمای سالیانه در غرب کشور افزایش و میزان بارندگی 

  .دهدزاگرس را نشان می هواشناسی در ناحیه رویشی پارامترهای اقلیمی در چند ایستگاه( بر روی ۱۳92عطارد و صادقی )

( *۱۳50-۱۳۷9)با دوره  ۱۳۷9-۱۳۸9یدهه زاگرس در رویشی ناحیه اقلیمی پارامترهای مقایسه تغییر -۱جدول 

متوسط 

درصد 

تغییرا

سد 

درودز

ن

اسوی

ج

رامهرم

ز

خرم 

آباد
سقز

پیرانشه

ر

گراد(( )درجه سانتی۱۳50-۱۳۷۸میانگین دمای هوا )5/۱۷۱/۱5۱/26۱/۱۷۳/۱۱۸/۱۱ 
گراد(( )درجه سانتی۱۳۷9-۱۳۸9میانگین دمای هوا )۱۸۳/۱52۷۳/۱۷۱/۱۱۱/۱۳
گراد(میزان تغییرات دما )درجه سانتی +2/0-۳/۱ +2/0 +9/0 +2/0 +4/0

ات دمادرصد تغییر+2/2-۳/۱۱ +۱/۱ +4/۳ +0/۱ +6/2 +9/2

( )درصد(۱۳50-۱۳۷۸میانگین رطوبت نسبی )۳/425/452/۳۸۱/466/5۱۷/52

( )درصد(۱۳۷9-۱۳۸9میانگین رطوبت نسبی )۳/۳۸2/429/۳4۱/444/5۳2/49
میزان تغییرات رطوبت نسبی )درصد(-۸/۱+5/۳ -2/0 -۳/۳ -۳/۳ -4

ت رطوبت نسبیدرصد تغییرا -۷/6 +4/۳ -4/4 -6/۸ -۳/۷ -4/9 -5/5

( )متر بر ثانیه(۱۳50-۱۳۷۸میانگین سرعت باد )9/۱۳/۱0/2۷/۱۳/26/2

( )متر بر ثانیه(۱۳۷9-۱۳۸9میانگین سرعت باد )2/26/۱9/۱5/2۸/2۷/2
میزان تغییرات سرعت باد )متر بر ثانیه( +۱/0 +5/0 +۷/0 -۱/0 +4/0 +۳/0

درصد تغییرات سرعت باد+6/4-5/42۷/225/2 +9/۳0 +4/۱۸ +۷/۱۸

متر(( )میلی۱۳50-۱۳۷۸میانگین بارندگی )2/5096/۸۳۸4/۳4۳۷/5۱۷/499/6۷0

متر(( )میلی۱۳۷9-۱۳۸9میانگین بارندگی )4554/۸44۷/2۸54/450/40۸/6۳9

میزان تغییرات بارندگی )میلی متر(-۷/5۷-۳/5۷۷/9۱0/۳۱ +۸/5 -2/54

درصد تغییرات بارندگی-۸/۱6-۱/۱۱4/۱۸6/4 +۷/0 -۷/۱0 -2/۱0

متر در روز(( )میلی۱۳50-۱۳۷۸میانگین تبخیر تعرق مرجع )۱/45/۳۱/60/4۷/۳۸/۳
متر در روز(( )میلی۱۳۷9-۱۳۸9میانگین تبخیر تعرق مرجع )4/4۷/۳2/65/4۸/۳۱/4

متر در روز(زان تغییرات تبخیر تعرق مرجع )میلیمی +۳/0 +۱/0 +5/0 +۱/0 +2/0 +۳/0

درصد تغییرات تبخیر تعرق مرجع+6/۱+5/۱۳4/2+0/۸ +5/5 +۷ +۳/6

قدر مطلق متوسط درصد تغییرات5/9۱/9۷5/۱4۸/96/۸

(۱۳50-۱۳۷۸عدد شاخص خشکی دومارتن )5/۱۸4/۳۳5/90/۱94/2۳۸/۳0
(۱۳۷9-۱۳۸9عدد شاخص خشکی دومارتن )۳/۱64/۳۳۷/۷۸/۱6۳/۱96/2۷
میزان تغییرات عدد شاخص خشکی دومارتن-۱/4-۱/۳ -2/2 -۸/۱ 0 -2/2

درصد تغییرات عدد شاخص خشکی دومارتن-۸/۱۸-۷/۱۱4/۱۷۱/۱0 0 -۱/۱2 -۷/۱۱
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 (۱۳۷۷ -۱۳۸9) دزندرو سد ،(۱۳۷6 -۱۳۸۸) (، یاسوج۱۳۷6-۱۳۸9(، رامهرمز )۱۳۷5-۱۳۸۸پیرانشهر )*  

 زمانی بازه در هواشناسی پارامتر کاهش دهنده نشان  -          زمانی بازه در هواشناسی پارامتر افزایش دهنده نشان+  

ایستگاه کاهش بارندگی  5ایستگاه افزایش دما را ثبت کردند و در این مدت در  5ایستگاه،  6دهد از مجموع نتایج جدول نشان می

کته همراه داشته است. نه کاهش درصد رطوبت نسبی و افزایش میزان تبخیر و تعرق روزانه را ب . این مسئله به طور کلیداده استرخ 

شود، اما نقش مهمی در افزایش تبخیر و تعرق دارد. کمتر به این عامل توجه میمعموال مل افزایش نسبی سرعت باد است که أقابل ت

به  که کاهش یابد و این بدین مفهوم است ایستگاه 5در ایستگاه  6از مجموع  ،ضریب خشکی دومارتن مجموع این عوامل باعث شده

رود یکی از احتمال می. داده استسوق  شدن زاگرس را به سمت خشک ،اقلیمی در یک دهه اخیر پارامترهای تغییرطور کلی 

یج اتنتغییر پارامترهای اقلیمی در طی زمانی کوتاه باشد.  مهمترین دالیل خشکیدگی بوم سازگان جنگلی زاگرس، مقاوم نبودن به

 کندمی اثبات راها نقش تغییرات اقلیمی در بروز اپیدمی آفات و امراض گیاهی و ایجاد تغییرات ژنتیکی در آن ،تحقیقات بعمل آمده

(Garrett et al., 2006; Kotroczóa et al., 2012)ی بیشتر باشد، اثر وقایع اقلیمیهای انسان. در مناطقی که شدت فعالیت 

نکته قابل توجه این است که حساسیت . (Aber et al., 2002; Beniston and Stephenson, 2004)باشد دارتر میمعنی

رندتمناطق مختلف در برابر تغییر پارامترهای اقلیمی به یک اندازه نیست و مناطق کوهستانی و مرتفع نسبت به مناطق دیگر حساس

(Bolin et al., 1986; Griffin et al., 1993.) با تغییر آب و هوا در ارتباط  های جهانجنگلدر  انمرگ و میر درخت رویداد

دهد، پاتوژن و میزبان را تحت تاثیر قرار می(. این تغییرات Van Mantgem et al., 2009; Ozturk et al., 2010) است

ه زا داشتهای گیاهی و عوامل بیماریو رفتار گونه پراکنشآب و هوایی، اثرات قوی در  بنابراین این احتمال وجود دارد که تغییرات

 .باشند

خشکسالی -2-1-5

 کمبود این(. ۱۳۸0 کردوانی،) باشدمی است، بیشتر یا فصل یک معموال که زمانی دوره یک طی در بارش کمبود حاصل خشکسالی

 این وقوع اصلی فصل) زمان با پدیده این. شودمی محیطی زیست بخش یک یا و هاگروه ها،فعالیت برخی برای آب نقصان به منجر

( خدادر تعداد و شدت) هابارش بودن مؤثر نیز و( گیاه رشد اصلی مراحل با ارتباط در بارش وقوع بارانی، فصل شروع در تأخیر پدیده،

 5 در زاگرس در شده مطالعه ایستگاه 6 از گرددمی الحظهم( ۱) جدول در که همانطور(. ۱۳۸۳ محبوبی، و ابیانه زارع) است مرتبط

 گیاهان و درختان رشد فصل در بویژه خاک رطوبت و آب کمبود اثرات. است رسیده ثبت به اخیر دهه یک در بارندگی کاهش ایستگاه

 تاندرخ زایشی و رویشی شدر و شودمی مختل درختان فیزیولوژیک هایفعالیت زمانی روند آن نتیجه در و دارد تشدید کننده اثر

 تا کنندمی تبدیل قند به را ریشه نشاسته ذخیره مداوم، ریزی برگ و مدت بلند خشکی تنش به واکنش در درختان. یابدمی کاهش

 هاآن والز فرآیند و نیستند خود حفظ به قادر دیگر درختان برسد، اتمام به ذخیره این که زمانی یابد، تداوم همچنان هاآن متابولیسم

 این از زاگرس هایجنگل رسدمی نظر به. (; Pearson and Dawson, 2003 Thomas et al., 2002) شودمی شروع

 بارندگی کاهش که دهدمی نشان هااین جنگل در( ۱۳90) همکاران و پور حمزه بررسی نتایج که طوری به نیستند، مستثنی قاعده

 . است داشته منطقه این هایبلوط گیخشکید بر داریمعنی اثر اخیر هایسال در

افزایش شدت و مدت ریزگردها -3-1-5

های هواشناسی های گرد و غبار است. تجزیه و تحلیل دادههای جهانی، بویژه در منطقه خاورمیانه، طوفانیکی از مهمترین چالش

 (.۱۳92اند )نوحه گر و همکاران، دی داشتهها در غرب کشور سیر صعودهد این طوفاننشان می 2009تا  ۱9۸6های مربوط به سال

 هایای و نقشههای مقدماتی بر اساس تصاویر ماهوارهاگر چه مناطق مستعد داخلی نیز برای ایجاد این پدیده وجود دارد اما بررسی

عمدتا  ،نددهر قرار میکه نواحی غربی کشور را با فراوانی و شدت بیشتر تحت تاثی هاییدهد که منبع گرد و غبارهواشناسی نشان می
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صحرصحرای سوریه، عراق و صحرای شمال عربستان هستند و  )ذوالفقاری و ست اناچیز ر بسیان ین میادر افریقا آکبیر ای نقش

تان و ــعراق و عربس ورهاىــته در کشــهاى گرد و غبار در دو دهه گذشتعداد کانون(. ۱۳۸9؛ رسولی و همکاران، ۱۳۸4عابدزاده، 

است ۳/5 وریهــس هاى تگاهــال تعداد و غلظت روزهاى همراه با گرد و غبار در همه ایســتقریباً هر س ،به تبع این شرایط .برابر شده

آلودگی هوا بر فتوسنتز و رویش  .(۱۳90)بوچانی و فاضلی،  ال قبل بیشتر شده استــنسبت به سدر غرب کشور ى ــبررس مورد

 .(Van der Werf et al., 2007)شود و موجب توقف رشد و در نهایت خشکیدگی درختان میسالیانه درختان اثر منفی داشته 

دهد گرد و غبار حاصل از کارخانه سیمان موجب کاهش تنوع و تراکم ( نشان می۱۳۸۸نتایج تحقیقات صادقی روش و خراسانی )

دیگر توانایى جذب درختان که شده موجبزاگرسباالى گرد و غبار در  شود. کارشناسان معتقدند شدتپوشش گیاهی )مرتعی( می

ر گرفتن گرد و غبار بر روی سطح برگ گیاهان )محل تنفس و ساخت غذا( باعث مسدود اقر .باشند غبار را نداشته همه و کنترل این

. دنمایایجاد میو حالتی شبیه مسمومیت  دگردمیکه احتماالً منجر به کاهش سوخت و ساز و تنفس گیاهان شود میها شدن روزنه

عوامل انسانی -2-5

افزایش جمعیت و وابستگی معیشتی جوامع جنگل نشین به عرصه منابع طبیعی تجدید شونده به همراه ظرفیت تولید محدود منابع 

همترین (. م۱۳۸9برداری سنتی، روند قهقرایی منابع یاد شده بویژه منابع جنگلی را موجب گردیده است )ابراهیمی رستاقی، و بهره

 های زاگرس عبارتند از:عوامل انسانی موثر در تخریب جنگل

رویهحضور دام در جنگل و چرای بی -1-2-5

. رویه استهای زاگرس چرای بیاز کارشناسان و صاحب نظران عقیده دارند یکی از مهمترین عوامل انسانی تخریب جنگل بسیاری 

باشد برابر ظرفیت می ۷/5 ،متکی انسانی های کشور بیش از دو برابر ظرفیت و جمعیتطور کلی دام مازاد بر ظرفیت مراتع و جنگلبه 

و  کنند )فتاحیدرصد جمعیت عشایر کشور در منطقه زاگرس زندگی می ۷0(. از آنجایی که بیش از ۱۳۸۷، وزارت جهاد کشاورزی)

ی ناچیزماال این وضعیت در زاگرس شدیدتر است. احتو مدیریت عرفی در این منطقه تقریبا از بین رفته است، ( ۱۳۷9، همکاران

ها باشد، از این رو دام به ناچار به برگ و تواند پاسخگوی دامپوشش علفی عرصه جنگل، که در مدت کوتاهی از سال وجود دارد، نمی

د گردحاء زادآوری جنگل میموجب ام نماید ومیها تغذیه شود و از آنها حمله ور میو میوه درختان و درختچه های نورستهسرشاخه

های کشور منجر به کاهش درصد تاج در مراتع و جنگل ظرفیت (. چرای مازاد بیش از دو برابر۱۳92ای و ابراهیمی رستاقی، )جزیره

وردن باعث به هم خچرای مفرط . از طرف دیگر شودمیپوشش گیاهی و در نتیجه تشدید فرسایش آبی و بادی و کاهش تنوع زیستی 

 (.۱۳۸4، )مروی مهاجر دهدگل را تحت تاثیر خود قرار میگیاه، خاک و آب شده و تجدید حیات و شادابی جن چرخه

شکوبآزراعت زیر -2-2-5

(، از ۱۳92ای و ابراهیمی رستاقی، قرار دارند )جزیرههای زراعی در زیرآشکوب های زاگرس در معرض دخالتدرصد جنگل 20حدود 

درصد و حداقل سطح کشت  40درصد هستند. حداکثر شیب مورد استفاده  ۱5صد دارای شیب بیش از در 65این مقدار بیش از 

در این اراضی، (. ۱۳9۱؛ حیدری و همکاران، ۱۳۸9؛ خسروپور و همکاران، ۱۳۸9هکتار است )حیدری و همکاران  0۱5/0زیرآشکوب 

پذیرد. ها صورت مییجی نیز با حذف درختان و جست گروهعالوه بر اینکه تجدید نسل جنگل به کلی منتفی است، جنگل زدایی تدر

مضافا اینکه، طبق یک سنت دیرین، پس از برداشت  .سازدهای جنگلی به مرور خاک را فقیر و ناتوان میاستمرار زراعت در عرصه

 .شودی موجود در عرصه میمحصول و تعلیف دام از پس چر مزارع، برای تسهیل در امر شخم و شیار آتی، مبادرت به آتش زدن بقایا

کند که حداقل خسارت آن سوختن تاج درختان و تضعیف آنان است )جزیره ای و ابراهیمی، آتش به درختان سرپا نیز غالبا سرایت می

۱۳92 .) 
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قطع و سرشاخه زنی -3-2-5

س های زاگرترین عوامل تخریب جنگلزنی به دالیل مختلف از جمله تامین سوخت و تعلیف دام یکی دیگر از مهمقطع و سرشاخه 

اند و معموال دارای ارتفاع ها شکل اصلی و طبیعی خود را از دست دادهدرختان به دلیل قطع سرشاخه .(۱۳۸4است )مروی مهاجر، 

شود )مروی ها برای سوخت قطع و جمع آوری میکم و قطر زیاد هستند. سالیانه حدود یک میلیون مترمکعب چوب از این جنگل

و  درصد جمعیت کشور و تمامی روستاهای داخل جنگل هستند )فتاحی ۸0ها محل تامین چوب سوخت (. این جنگل۱۳۸4مهاجر، 

، . همچنین(۱۳۸4ها برای تعلیف دام تقریبا در سراسر زاگرس وجود دارد )مروی مهاجر، قطع سرشاخه ،بر این(. عالوه۱۳۷9، همکاران

عمل ه ویژه آغل دام و تا حدودی ساخت منازل مسکونی از چوب جنگلی استفاده به خت بنا بجهت ایجاد پرچین اطراف مزارع، سا

 سازدهای جدی از ابعاد کیفی و کمی وارد میبرداری از جنگل جهت تامین سوخت و مصارف روستایی، آسیبلذا بهره ،آیدمی

رستاقی،)جزیره باید در(.۱۳92ای و ابراهیمی را اصلی این مسئله و حمایتعدم سوختریشه از جوامع محلیرسانی دولت های

جستجو کرد.

ای ناهماهنگ(های توسعه)طرح های عمرانیتخریب ناشی از فعالیت -4-2-5

سازی و خطوط انتقال نیرو، گاز و نفت عالوه بر اینکه های کالن نظیر سدسازی، راهها و پروژهاثرات سو ناشی از اجرای برخی از طرح

تی های همزیسکاهش سطح موثر کانونشوند سطح جنگل به طور مستقیم با قطع و ریشه کنی درختان مسیر طرح می باعث کاهش

ها با رویکرد انتزاعی و فارغ از اثرات متقابل منابع و عدم التزام را نیز به همراه دارند. در وضعیت موجود این طرح اکوسیستم جنگل

ابع ای برای منای نه تنها دستاورد قابل مالحظههای توسعهها و پروژهه پایدار، برخی از طرحیابی به توسععملی به هماهنگی در دست

ا بر هطبیعی تجدید شونده و کاهش وابستگی شدید معیشتی به منابع طبیعی نداشته است، بلکه اثرات سو ناشی از اجرای این طرح

 و ماسه شن، معادن از برداریاز اثرات مثبت آن بوده است. بهره ای بیشروی منابع طبیعی تجدید شونده، حداقل در بعد منطقه

 مالحظه قابل زاگرس هایجنگل به طریق این از وارده آسیب لذا و بوده رایج متفاوت ضعف و شدت با زاگرس هایجنگل در سنگ

 گرفته نظر در زاگرس برای که هایینامهبر براساس (.۱۳92 ای،جزیره و رستاقی ابراهیمی) باشدمی هم افزایش به رو متاسفانه و بوده

احمد بیرانوند عکاس:-های زاگرس منطقه قلعه گل شهرستان خرم آباد؛ زراعت در زیرآشکوب جنگل
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 بیعیط باید با منابع ابعاد همه در توسعه اصوال که است حالی در این است، شده هماهنگ عمرانی توسعهبا طبیعی منابع است، شده

درخت از اصله  5000قطع احداث راه به اندیمشک و تخریب و منظورباد به آهای خرم تخریب جنگل بارز این امر نمونه .شود هماهنگ

 (.۱۳90کشور،  ها، مراتع و آبخیرداری)سازمان جنگلباشد میبنه  بلوط و

سایر عوامل -6-2-5

های زاگرس شاهد بودیم در جنگل را های وسیعیهای اخیر آتش سوزیهای قبل: در سالهای حادث شده طی سالآتش سوزی -

ها باعث آشفتگی اکوسیستم شده و باعث از بین رفتن کنترل ین آتش سوزیا .اندها دخیل بودهکه عوامل انسانی و طبیعی در آن

 (.۱۳9۳؛ مرادزاده و همکاران، ۱۳90توکلی، ) ها شده استها در این جنگلهای طبیعی آفات و بیماریکننده

 زباید ردپایی ا هنگام تخریب منابع طبیعی این است که در های طبیعی: اعتقاد برسمپاشی مزارع و حذف شدن کنترل کننده-

داری برتوان استفاده از سموم شیمیایی و بهرهانسان می میان اقدامات ناهنجار مورد انسان را جستجوکرد. درهای بیها و دخالتناآگاهی

  .(Roy et al., 2012) مشخص نمود ه کشاورزی رایروبی

.(۱۳90)نجفی فر،  توان اکولوژیک در زمینه تفرجیاز استفاده بیش از حد  -

هاهجوم آفات و بیماری -7-2-5

ا هزاگرس را ضعیف و شرایط را برای هجوم آفات و بیماریطبیعی  هایتنش عمومی حاصل از عوامل طبیعی و انسانی، اکوسیستم

 تخریب در موثر هایآفات و بیماری مهمترین .((Capretti and Battisti, 2007; Kehr and Wulf, 1993 فراهم نموده است

 :از عبارتند زاگرسهای وسیستماک

بیماری زغالی بلوط -1-7-2-5

 Biscogniaxia mediteranea (De Not.)رود که عامل آن قارچ های این گونه جنگلی بشمار مییکی از مهمترین بیماری

Kuntze باشد. این قارچ از خانوادهمی Xylariaceae  است و یک آسکومیست(Vannini, 1991; Vannini and Valentini, 
های گلستان بر روی شاه برای اولین بار در ایران توسط میرابوالفتحی و همکاران در جنگل ۱۳۸9-90این بیماری در سال . (1994

رسد که بیماری در می نظر . به(Mirabolfathi et al., 2011) گزارش گردید Quercus castaneifoliaهای گونه بلوط

ل عاماساس نظر عبائی و موله،  بر به دلیل عدم تشخیص صحیح به تعویق افتاده است. اماهای قبل در منطقه وجود داشته سال

و آبخیزدا ها،سازمان جنگلشناسائی و تعیین گردید ) Biscogniauxia mediterranumقارچ  ،بیماری ذغالی بلوط ری مراتع

د باشمی اولیه در ارتفاعاتهای سیاه رنگ از داخل تنه خروج شیرابهو  هابرگ پژمردگی شاخ وصورت ه این بیماری ب. (۱۳90 کشور،

نهایت  در و باشدکه به مرور میزان شیرابه افزایش یافته و حالت ذغالی شکل در روی تنه و سیاه شدن در زیر پوست قابل رویت می

و (۱)شکل  (Mirabolfathi et al., 2011) شودمی رختمرگ کامل دمنجر به  . عامل بیماری دارای فاز اندوفیتی طوالنی بوده

ف دمایشود. تنش خشکی و زا تبدیل نمیتاثیر تنش واقع نشود به فرم مهاجم و بیماری تکه درخت تحتا زمانی اکتور باال به عنوان دو

Collado et) روندنقاط دنیا به شمار می عمده شناخته شده در شیوع این بیماری در اغلب al., 1996; Sieber, 2007).  رشد

مطالعات . (Vannini, 1998سازد )های تحت تنش، او را قادر به آلوده سازی و گسترش در میزبان میداخلی قارچ در پوست میزبان

اما در سطح جنگل هنوز روشی موثر گزارش معدودی در محیط آزمایشگاهی برای کنترل بیولوژیک این بیماری انجام شده است، 

 (.۱۳9۳نشده است )کرمی و همکاران، 

های چوبخوارهجوم آفات از جمله سوسک -2-7-2-5
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چند نوع آفت چوبخوار از خانواده  هایی که توسط محققین و کارشناسان ذیربط صورت گرفته است تاکنونبررسیبه با توجه 

Buprestidae  از جملهAntaxia hungarical, Agriulus hastulifer, Chalcophorella bagdadiensist 

Chrysobothris parvipuncta, ها، مراتع و آبخیزداری سازمان جنگل) اندهای زاگرس مورد شناسایی قرار گرفتهدر جنگل

:(2)شکل  (Mirabolfathi, 2013؛ ۱۳90؛ جوزیان و عبایی، ۱۳90کشور،

ها، مراتع و آبخیزداری کشور، )سازمان جنگل نیسترس عی هیچ کدام از این چوبخواران اطالعاتی در دستدر زمینه دشمنان طبی

های اخیر کاهش زیادی داشته و های زاگرس از جمله تنوع زیستی جانوری مانند تنوع پرندگان در دههتنوع زیستی جنگل(. ۱۳90

 معتقدند زیادی محققین .(۱۳۸۷)رجبی،  اندها شدهبخوار و سایر آفتهای چوباعث به هم خوردن چرخه های حیاتی و شیوع سوسک

 ,Schlag, 1992; Csoka and Kova´cs) دارد وجود رابطه بلند شاخک چوبخوار هایسوسک فراوانی و زغالی بیماری شیوع بین
1999; Moraal and Hilszczanski, 2000; Martin et al.,2005; Vansteenkiste et al., 2005; Domingue et 

al., 2011). 

خوار جزو آفات ثانویه یا درجه دوم هستند یعنی در حالت عادی خسارت زیادی وارد الزم به ذکر است که آفات چوبخوار و پوست

کنند اما به دنبال یکسری شرایط از جمله حادث شدن خشکسالی و استرس رطوبتی و در نتیجه آن ضعیف شدن درختان، نمی

 شرایط ناهمگنی گفت، توانمی کلی طور (. بهFettig et al., 2007کند )ت شدید بوده و جنبه اقتصادی پیدا میخسارت این آفا

 به اندرخت آلودگی شدت ناهمگنی در توانندمی که هستند عواملی جمله از توده ساختار خصوصیات تنوع و رویشگاه توپوگرافیک

(.۱۳90حسینی،) باشند تاثیرگذار چوبخوار هایسوسک

جنگلی زاگرس هایاکوسیستمپیامدهای مرگ  -3-5

رود. پیامدهای ای کلیدی و استراتژیک بشمار میمنطقه ،ناحیه رویشی زاگرس به دالیل مستعد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

می و ت کتغییرا در کشور، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی، تهدید امنیت غذایی، تشدید مشکالت ناشی از تغییرات اقلیمی

از  ،افزایش ریزگردها و کاهش تنوع زیستی کشور ،ی و فرسایش بادییکیفی در منابع آبی غرب کشور، گسترش پدیده بیابانزا

 نزدیک آینده در نشود، گرفته زاگرس هایجنگل سریع تخریب جلوی چنانچه است.بوم سازگان مهمترین پیامدهای مرگ این 

 که شد خواهد مناسب گیاهی پوشش فاقد و سنگالخی هایکوهستان به تبدیل انکشورم غربی جنوب و غرب جنگلی مناطق

 (.۱۳۸4 مهاجر، مروی) بود خواهد جبران قابل غیر منطقه کل برای آن عواقب سایر و سیل صدمات و خطرات

هافرصت -4-5

اخه هایشان( برای تامین علوفه زمستانی ها )یا سرششوند و بعضا از این گونههای گیاهی این قلمرو به صورت عرفی حفاظت میگونه

رق ق به توانمی محافظت این هایی ازباشد(. نمونهشود )علوفه زمستانی بیشتر جو و کاه گندم و جو و یونجه میدام استفاده می
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ات باالتر در هایی از مراتع در زمستان و استفاده از علوفه دستی توسط جامعه عشایری در قشالق و یا قرق ارتفاعاختیاری بخش

ییالق تا زمانی که مراتع به رویش کامل برسند اشاره کرد. 

 آمادگی جوامع محلی برای حفاظت طبیعت و محیط زیست

 ای(، تعادل دام و مرتع )بر اساس های آبخیزداری، بذرپاشی )بذور علوفهقرق کردن و گماردن قرقبان، فعالیت

ال برنامه زمانبندی کوچ و زمانبندی چرای دام در قلمرو ییالقی. استانداردهای تعیین شده و پروانه چرا( و اعم

 .گماردن قرقبان در قلمرو ییالقی 

  جنگلی زاگرس و احیای این اکوسیستم ها با توجه طرح های آبخیزداری و منابع طبیعی برای حفظ اکوسیستم های

ن سدهای پایین دست )دز و به پدیده خشکیدگی این جنگل ها و همچنین جلوگیری از فرسایش خاک و پرشد

کرخه( 

 طرح حفاظت از آبزیان سد کرخه و جلوگیری از صید غیر مجاز و واگذاری پروانه صید به جوامع محلی

 های پلدخترطرح حفاظت و مدیریت تاالب

 ،طرح حفظ تنوع زیستی گیاهی و جانوری با توجه به اندمیک بودن بعضی از این گونه ها از جمله )سمندر لرستانی 

ماهی کور،... (

  های آبزی پروری و زنبورداری با توجه به فراوانی آب و تنوع گیاهی زاگرسطرح

  های صنایع دستی، کشت گیاهان دارویی طرح

 با توجه به طبیعت زیبا و طرح فصل لرستان 4های اکوتوریسم

 منابع:

 و بارش فصلی و ساالنه تغییرات روند رسیبر .۱۳92 صحابی، حسین و مهدی اصالح، جلیل، فرزادمهر، مریم، آذرخشی، .۱

 .۱-۱6(: ۱) 66 ایران، طبیعی منابع مجله ایران، هوایی و آب مختلف مناطق در دما پارامترهای

. ابعاد کنونی تهدیدات تنوع زیستی در چشم انداز زاگرس مرکزی با تاکید بر پوشش جنگلی، ۱۳۸9ابراهیمی رستاقی، مرتضی،  .2

ایش ملی بررسی تهدیدات و عوامل تخریب تنوع زیستی در منطقه زاگرس مرکزی، دانشگاه صنعتی مجموعه مقاالت اولین هم

.۱9-25اصفهان، ص 

 پیامدهاى و ریزگردها -آن از ناشى پیامدهاى و محیطى زیست هاى. چالش۱۳90فاضلی،  داریوش حسین و محمد بوچانی، .۳

.۱26 -۱46 (:۳) 5 ی، دفاعی و امنیتی،سیاسسیاستگذارى  نامه ره فصلنامه ،ایران کشور غرب در آن

های غرب زاگرس، همایش های گالزای بلوط در جنگلای زنبورها بر روی غنای گونه. تاثیر آتش سوزی۱۳90توکلی، مجید،  .4

.۱۳90های منابع طبیعی، گرگان، آبان المللی آتش سوزی در عرصهبین

 زاگرس، زیست محیط مخاطرات ملی همایش نخستین زاگرس، جنگلی هایدرختچه و درختان زوال. ۱۳92 مجید، توکلی، .5

. ۱۳92 اسفند آباد، خرم

.560دانشگاه تهران، ص، چاپ دوم، جنگل شناسی زاگرس. ۱۳92ابراهیمی رستاقی،  مرتضی و سینححمدای، مجزیره.6
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در  Agrilus hastulifer (Coleoptera, Buprestidae). طغیان چوبخوار بلوط ۱۳90عبایی، سگر و منصور جوزیان، ع .۷

ها و تنگناها، خرم های زاگرس مرکزی، قابلیتهمایش ملی جنگل ،های استان ایالمهای اخیر در جنگلشرایط خشکسالی سال

.۱۳90، آذر آباد

 هایجنگل در رویشگاهی شرایط با آن ارتباط و چوبخوار هایسوسک به درختان آلودگی میزان بررسی .۱۳90 احمد، حسینی، .۸

 مراتع و هاجنگل حفاظت و حمایت تحقیقات پژوهشی-علمی فصلنامه دو ایالم، استان در( Quercus brantii) انیایر بلوط

.5۳-66(: ۱) 9 ایران،

بررسی مقدماتی خشکیدگی درختان بلوط ایرانی در دشت برم  .۱۳90بردبار،  اظمکیدو س ادیکیادلیری، ه جتبی،پور، محمزه .9

.۳52 -۳6۳ (:2) 44 تحقیقات جنگل و صنوبر ایران،فصلنامه ، کازرون، استان فارس

 شکوب و تخریب جنگل درآزراعت زیر. ۱۳9۱سید انور و آرمان رسایی،  حسینی،، سید محمدحیدری، مازیار، حسینی نصر،  .۱0

ها ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشهمایش منطقه خستین، نمطالعه موردی بخش جاللوند:استان کرمانشاه

.۱۳9۱اردیبهشت نور الشتر، ، دانشگاه پیام و راهکارها

شکوب و نقش آن در جنگل آعوامل موثر بر مساحت قطعات زیر. ۱۳۸9حیدری، مازیار، اسماعیل خسروپور و لقمان قهرمانی،  .۱۱

، مجموعه مقاالت اولین همایش ملی بررسی تهدیدات و ایالم( و زدایی در زاگرس میانی )مطالعه موردی: شیروان، چرداول

.5۳-55زیستی در منطقه زاگرس مرکزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ص عوامل تخریب تنوع

. عوامل موثر در جنگل زدایی و زراعت زیر ۱۳۸9خسروپور، اسماعیل، مازیار حیدری، وفایی، ساسان و سید انور حسینی،  .۱2

 بررسی تهدیدات های بخش فیروز آباد کرمانشاه(، اولین همایش ملیآشکوب جنگل در زاگرس میانی )مطالعه موردی: جنگل

.6۷-6۸و عوامل تخریب تنوع زیستی در منطقه زاگرس مرکزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ص 

 زمین، ایران پهنه در دما مطلق هایحداقل تغییرات بر نگرشی .۱۳90 شفیعی، ذلیخا و ابراهیم غریبی، فرامرز، اخالق، خوش .۱۳

 .۱99-2۱6(:2) 42 محیطی، ریزیبرنامه و جغرافیا مجله

، توسعه و فیااجغر مجله ان،یرا بغر در رغباد و گر یهاسیستم سینوپتیک تحلیل .۱۳۸4 عابدزاده، حیدر و حسن الفقاری،ذو .۱4

6 (۳ :)۱۸۸-۱۷۳.  

های . بررسی وضعیت خشکسالی و روند آن در منطقه همدان بر اساس شاخص۱۳۸۳زارع ابیانه، حمید، و علی اکبر محبوبی،  .۱5

.2-۷: 64و سازندگی،  آماری خشکسالی، مجله پژوهش

 و آموزش ترویج، کاربردی، سازمان نکات بر تاکید با و ایران شرایط به توجه با . اکولوژی حشرات۱۳۸۷رجبی، غالم رضا،  .۱6

 .64۸دوم، ص  چاپ کشاورزی، تحقیقات

 بغر در رغبا و دگر قلیمیا هپدید عقوو ندرو تحلیل .۱۳۸9 محمدی، حسن غالم و بهروز صراف، ساری اکبر، علی رسولی، .۱۷

.۱5 -2۸ (:۳) 9 ،طبیعیی فیااجغر صلنامهف ی،مترراناپا یهارماآ یهاروش از دهستفاا با خیرا لسا 55 در رکشو

-اکوسیستم در بلوط هایجنگل خشکیدگی کنترل وپیشگیری ملی طرح .۱۳90 کشور، آبخیزداری و مراتع ها،جنگل سازمان .۱۸

.۱2۱ ص زاگرس، جنگلی مناطق های

 و کشاورزی فنون و علوم مجله ایران، در ساالنه متوسط دمای تغییرات روند بررسی .۱۳۸4 قهرمان، بیژن هادی و ،شیرغالمی .۱9

 .9-24 (:۱)9 طبیعی، منابع

 کماتر و عتنو بر نمایس عیصنا از ناشی رغبا و دگر رثاآ سیربر .۱۳۸۸ خراسانی، اهللا نعمت و حسن محمد روش، صادقی .20

.۱0۷ -۱۱9 (:۱) ۱0، ستیزطیمح ژیتکنولو و معلو ،کیبآ نمایس خانهرکا: ردیمو مطالعه اهییگ پوشش
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نخستین همایش ملی مخاطرات محیط زیست  . بررسی پارامترهای اقلیمی زاگرس،۱۳92 ، پدرام و معین صادقی،عطارد .2۱

.۱۳92زاگرس، خرم آباد، اسفند 

 هایبیشینه و هاکمینه تغییرات بررسی .۱۳90 ،چاهی ریگی بخش اله و محمد سلیقه، پیمان، محمودی، بهلول، علیجانی، .22

.۱0۱-۱22(: ۳) ۱02جغرافیایی،  تحقیقات فصلنامه ایران، در دما ساالنه

.۸۱5هشتم: ص  و بیست چاپ ،(ع)رضا  امام دانشگاه انتشارات کاربردی، هیدرولوژی . اصول۱۳۸9علیزاده، امین،  .2۳

 و کشاورزی پردیس -کرج جنگل، علوم دانشجویی ملی همایشمیندو زاگرس، هایجنگل خشکیدگی .۱۳9۳ فریبرز، غیبی، .24

 .۱۳9۳اردیبهشت  تهران، دانشگاه طبیعی منابع

، ناشر ۱جلد  زاگرس هایجنگل . مدیریت۱۳۷9 حسنی، معصومه خان حمیدرضا و عباسی، ناصر، انصاری، فتاحی، محمد، .25

.4۷4مراتع کشور، تهران، ص  و هاجنگل تحقیقاتموسسه

.۳92تهران، ص  دانشگاه انتشارات ایران، در آن با مقابله هایراه و خشکسالی .۱۳۸0 پرویز، کردوانی، .26

های بیماری زغالی بلوط با عاملیت قارچ . بررسی عالئم و نشانه۱۳9۳کرمی، جلیل، کاوسی، محمدرضا و پرشنگ رحمانی،  .2۷

(Biscogniauxia mediterranea ،و عوامل موثر بر گسترش و مدیریت آن ) ،دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل

.۱۳9۳پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، اردیبهشت  -کرج

های زاگرس، دومین همایش ملی دانشجویی . تحلیلی بر آتش سوزی۱۳9۳مرادزاده، فردین، شمسه، مهدیه و احمد بیرانوند،  .2۸

.۱۳9۳تهران، اردیبهشت  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه-علوم جنگل، کرج

.۳۸۷تهران، ص  انتشارات دانشگاه شناسی و پرورش جنگل،جنگل .۱۳۸4 محمدرضا، مهاجر، مروی .29

 .۱۷ ص کشور، مراتع راهبردی برنامه. ۱۳۸۷ کشاورزی، جهاد وزارت .۳0

هواشناسی سرپل ذهاب  . تحلیل اقلیمی گرد و غبار معلق در ایستگاه۱۳92گر، احمد، خورانی، اسداهللا و احسان تمسکی، نوحه .۳۱

.۸9-۱02(: 2) 6(، جغرافیا و مخاطرات محیطی، 2009-۱9۸6)

های زاگرس، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل . نقش آمایش سرزمین در مدیریت بهینه جنگل۱۳90نجفی فر، احمد،  .۳2
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