
 

1 

هاي زاگرس در شرايط  منظور مقابله با پديده خشكیدگی جنگل رويكرد جمع آوري آب باران به

 تغییرات اقلیمی

 

 
 

  3محمود عربخدريو  2محمد قیطوري  ،* 1حشمتی مسیب

 
مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعي استان ، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، پژوهشي دانشیار  -1

 ، سازمان تحقیقان آموزش و ترویج كشاورزی، ایرانكرمانشاه
 ، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی، ایرانپژوهشيدانشیار  -2

Heshmati46@gmail.com 

 0833-8383460تلفکس:   

 

   

 

 چكیده

 

زيست و معیشت، با تخريب  رغم نقش حیاتی در پايداري کشاورزي، محیط رس علیجنگلهاي بلوط زاگ

انسانی و پديده خشكیدگی ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه هستند. تخريب هدف از اجراي اين تحقیق 

هاي زاگرس بود که  منظور مقابله با پديده خشكیدگی جنگل استحصال آب باران و ذخیره آن در خاك به

کرمانشاه در قالب طرح آزمايشی بلوکهاي کامل تصادفی انجام يافت. تیمارهاي مورد آزمايش در استان 

اعمال شامل بانكت+قرق، قرق، بانكت بدون قرق و شاهد با سه تكرار بوند. نتايج اين تحقیق نشان داد که 

و نیز احیاء دار نرخ خشكیدگی  تیمار بانكت توام با قرق در مقايسه با تیمار شاهد موجب کاهش معنی

دار کربن آلی خاك  نهايتا افزايش معنیپايه درختی در هكتار شد.  57درختان دچار خشكیدگی به تعداد 

و بهبود جرم مخصوص ظاهري نیز بر اثر اعمال تیمارهاي بانكت و قرق بدست آمد که به نوبه خود منجر به 

هاي  ، کنترل خشكیدگی جنگلافزايش ظرفیت ذخیره رطوبت خاك شدند. بر اساس نتايج اين پژوهش

ويژه  زاگرس مستلزم مديريت جامع مبتنی بر سازگاري با شرايط خشكسالی و حذف عوامل تخريب، به

هاي جنگلی است. در اين میان، مهمترين  آالت سنگین در عرصه تغییر کاربري، شخم و کاربرد ماشین

ايش نفوذپذيري و استحصال رواناب راهكار سازگاري با شرايط خشكسالی حفظ رطوبت خاك از طريق افز

هاي زيرزمینی، کیفیت  تواند عالوه بر کنترل پديده خشكیدگی درختان جنگلی در تغذيه آب است که می

 خاك، ترسیب کربن نیز نقش موثري دارد.

 
 بانكتهاي هاللی؛ خشكیدگی بلوط؛ رويكردهاي سازگاري؛ رطوبت خاك  ها: کلید واژه
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 مقدمه

ويژه در مناطق نیمه خشك فرا گرفته است و يك تكاپوي  هاي جهان را به خشكیدگی جنگلپديده    

هاي جنگلی فراهم آورده است. اين تكاپو  جهانی را براي مهار آن بر مبناي حفظ رطوبت خاك اکوسیستم

زيست،  هاي محیط بخشهاست که تمامی  دلیل پیامدهاي زيانبار و غیرقابل جبران خشكیدگی جنگل به

اجتماعی و حتی سیاسی از تبعات آن مصون نخواهند ماند. شكل بارز اين  -شاورزي، مناب آب، اقتصاديک

ها و گسترش دامنه  زايی است که بازخود آن تشديد تغییرات اقلیمی، خشكیدگی بیشتر جنگل دگرگونی بیابان

بیابان نیستند که است  یناطقمدر  یابانیب طيتوسعه شراتخريب غیرقابل برگشت و  يیزا ابانیبريزگردها است. 

ي پیرامون خود و افزايش بخار هواها موجب تعديل  (. در شرايط طبیعی جنگل133-185: 1996، 1)لئوهوئروس

و افزايش  بارشها کاهش  شود، اما با روند فعلی تخريب جنگل هوا شده که صعود آن موجب افزايش بارندگی می

 (. 133-185: 2001 ،و همكاران 2)روزنفلد اخالل وارد خواهد شد بارش يها تراکم هسته وانعقاد ريزگردها، در 

ناشی از تغییرات اقلیمی  3هاي زاگرس عالوه بر تخريب بر اثر عوامل انسانی، با پديده خشكیدگی جنگل

و  يکاربر رییتغو خشكسالی نیز مواجه هستند. از طرفی فشار بر روي منابع سرزمین بر اثر فعالیتهاي انسانی و 

هاي گیاهی  ها و ساير گونه مانده جنگل منابع طبیعی موجب افزايش نیاز آبی باقیاز حد از  شیب يبهره بردار

ها بر اثر تنش ناشی از تغییرات اقلیمی عالوه بر  (. خشكیدگی جنگل2002و همكاران،  4شده است )اباحسین

گردد  آفات و بیماريها و آتش سوزي میاي از جمله  اختالالت فیزيولوژيكی موجب فراوانی وقوع عوارض واسطه

دلیل تخريب، فرسايش و  هاي زاگرس نیز به (. در چنین شرايطی، جنگل660-684: 2010، 5)آلن و همكاران

(. اين موضوع از 2013پذيرتر هستند )ملكیان و همكاران،  تضعیف زادآوري نسبت به پديده خشكیدگی آسیب

اند که خشك شدن درختان بلوط  د بوده و آنها به تجربه دريافتهديد ساکنین محلی مناطق جنگلی نیز مشهو

سوزي و گرد و غبار است )سپهوند و  اين منطقه به ترتیب اهمیت معلول خشكسالی، آفات و بیماري، آتش

 (.2014زندبصیري، 

هاي زاگرس يكی از تبعات قابل توجه تغییرات اقلیمی و در راس آن  پديده خشكیدگی جنگل     

دهد که کمبود بارش، کمبود  ی است. در اين راستا، بررسی روند تغییرات متغیرهاي اقلیمی نشان میخشكسال

فشار بخار هوا و مقدار تبخیر و تعرق و دماي هوا نسبت به بلند مدت افزايش يافته است. مقدار بارش فصل بهار 

کاهش يافته است که به تشديد  تعداد روزهاي با دماي کمتر از صفرنسبت به میانگین بلند مدت کمتر شده 

در اين راستا، سناريوهاي (. 1394؛ بهمنش و همكاران، 1384)محمدي و تقوي،  گردد تبخیر و تعرق منجر می

سازگاري و مقابله با تنش خشكی از مهمترين راهكارهاي مورد نظر در اين زمینه است. بنابراين الزم است با 

بیعی هر منطقه و تجارب و دستاوردهاي انجام يافته به پايش و کنترل هاي ط گیري از امكانات و قابلیت بهره

(. اين يعنی شرايط بحرانی و متفاوت از گذشته است و دخالت مدبرانه با 2010خشكیدگی مبادرت ورزيد )فائو، 

در  یتواند نقش مهم یها م جنگل یممستق يريتمدامري ضروري است.  "رويكرد مديريت مستقیم جنگل"
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در اين راستا الزم است (. 2010،  6و همكاران يداشته باشد )ر یمیاقل يطآنها در برابر شرا يريذانعطاف پ

کننده تبخیر و تعرق و به هم زدن خاك از جمله کنترل عوامل تشديد -1توجه داشت: همزمان به سه مورد 

حفظ رطوبت  -3ها؛ و مديريت مهار انتشار آفات و بیماري  -2شخم کف جنگل، چراي شديد دام و آتش سوزي؛ 

 خاك. 

درجه  4(، نشان داد که حفظ دماي پايین خاك مثال در حد 1391مطالعات شیرانپور و همكاران )

اي ذخیره خواهد شد. بنابر اين بايستی با دخالت مستقیم و فعالیت با  گراد، رطوبت خاك بطور بهینه سانتی

اين تكنیك در مناطق ر محل در اين زمیه اقدام نمود. هتكیه بر توان و استعداد هاي طبیعی، انسانی و اداري 

اند نیز مورد توجه  خشك که با مشكالتی از قبیل خشكسالی، کمبود آب و فرسايش شديد خاك مواجه نیمه

درصد بارشهاي رخ داده را  85(، سطوح آبگیر باران  تا 2010) 7است. بر اساس نتايج تحقیقات علی و همكاران

شكل( يكی از هاللی منقطع  بانكتهايايد. استفاده از سطوح آبگیر باران )مانند نم در خاك ذخیره می

هدف از اجراي اين در خاك است.   روانابهاي ذخیره  ترين و در عین حال موثرترين روش ترين و ساده هزينه کم

وط بر تحقیق يافتن رويكردهاي مناسب سازگاري با شرايط خشكسالی براي مقابله با پديده خشكیدگی بل

که با همكاري اداره کل منابع طبیعی  اساس حفاظت از جنگل و استحصال آب باران و ذخیره آن در خاك بود

 ( به مرحله اجرا درآمد.1392-94استان کرمانشاه در سه سال )

 

   

 ها مواد و روش

 

 منطقه مورد مطالعه

 520هاي اينن اسنتان حندود      جنگل هاي اين استان انجام شد. مساحت بخشی از جنگل درپژوهش اين      

اسنت. سنايت   بنرداري   تنوع اقلیمی، زمین شناسی، توپوگرافی و شرايط بهنره هزار هكتار بوده که برخوردار از 

(. راه 1کیلومتري جنوب شرقی شهر کرمانشناه قنرار دارد )شنكل     100است که در  "زرد کله"انتخابی موسوم به 

درصند اينن    92العبور است. نزديك بنه   بخشی از آن سنگالخی و صعبدسترسی به اين منطقه نسبتا دشوار و 

محدوده عرصه جنگلی است. مشاهدات میدانی بیانگر تخريب شديد و تبنديل آن بنه زراعنت اسنت. متوسنط      

هناي   باشند. مقايسنه اجمنالی نقشنه     گراد منی  درجه سانتی 15متر  میلی 440ترتیب  بارش ساالنه و دماي هوا به

ها بر روي سنازندهاي   دهد که بخش وسیعی از اين جنگل شش گیاهی منطقه زاگرس نشان میشناسی و پو زمین

 اند.   مارنی )از جمله کشكان و امیران( واقع شده
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 روش تحقیق

هاي کامل تصادفی با چهنار تیمنار بانكنت+قرق، قنرق،      اين پژوهش در قالب طرح آزمايشی بر پايه بلوك      

بنا   متنر  30×50هاي ثابت( به ابعاد  ها )پالت سه تكرار مورد آزمايش قرار گرفت. کرت بانكت بدون قرق و شاهد با

متر به موازات هم جهت دامنه تعبیه شدند تا اثرات رطوبتی پالتها بنر يكنديگر حنذف گنردد.      10فاصله جانبی 

 (.2اطراف هر کرت با استفاده از سنگ و خاك به شكل پشته مانندي محصور گرديد )شكل 

ويژه منابع طبیعی حداکثر رواناب را در خنود ذخینره    هاي شیبدار، به هاي منقطع در عرصه احداث بانكت      

در دسنترس ريشنه گیناه قنرار      8نموده و به تدريج در جهت زهكش طبیعی دامنه به شكل جرينان زيرقشنري  

د، زيرا بايند از احنداث آنهنا    دهد. افزون بر اين، احداث آن ساده بوده و حداقل جابجايی خاك را به دنبال دار می

هاي کوچك کف جنگل از قبیل برونزدگی، بوته و درختچه خودداري نمود. به همین دلیل ابعاد و  در محل عارضه

توان بر حسب شرايط طبیعی تا حدودي تغییر داد تا کمترين جابجايی خناك را سنبب گنردد.     فاصله آنها را می

( در سه نقطه داخنل بانكنت، دينواره بانكنت و     TDRاه رطوبت سنج )ها با استفاده از دستگ رطوبت خاك بانكت

مورد تجزيه آمناري قنرار     SASهاي ثبت شده در اين تحقیق با استفاده از نرم افزار  داده .گیري شد شاهد اندازه

 .گرفت

 

 : موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان کرمانشاه1شكل 
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 ذخیره رواناب سطحی در پالتهاي جنگل بلوطابعاد و فاصله بانكتهاي هاللی  -2شكل 

 

   

  نتايج و بحث

 روند کاهش خشكیدگی بر اثر اعمال تیمارها

نتايج اين تحقیق نشان داد که تیمار بانكت هاللی توام با قرق، موجب کاهش خشكیدگی و احیاء 

پايه درختی در  57ا نجات پايه در هكتار( که حاصل آنه 19و  37هاي خشكیده شد )به ترتیب  تعدادي از پايه

پايه در  36پايه در سطح پالت ) 5/5(. همچنین تیمار قرق موجب کاهش شدت خشكیدگی 1هكتار بود )جدول 

پايه  6هكتار( در مقايسه با تیمار شاهد گرديد. تاثیر تیمار بانكت به تنهايی )بدون قرق( در کاهش خشكیدگی 

براي مصون ماندن خاك و پوشش گیاهی از روند تخريب و در در هكتار است. اعمال اين تیمار اهمیت قرق 

ها روندي  سالی تیمار شاهد نشان داد که همزمان با تشديد خشكنتیجه حفظ رطوبت خاك است. نهايتاً، اعمال 

. همچنین تیمارهاي بانكت+قرق و قرق سال بود 3پايه درختی بعداز  34تشديدي داشت که بطور متوسط 

قرق بیشترين روند بهبودي جرم مخصوص دار کربن آلی خاك شدند. همچنین تیمار  یمنجر به افزايش معن

 خاك به عنوان شاخص مهم در ذخیره رطوبت گرديد.ظاهري 

مشاهدات میدانی نشان داد که تبديل جنگل به ديمزار و متعاقباً شخم در جهت شیب با گاوآهن 

زيستی رو به  ند. اين مسئله يك معضل مهم محیطها در اين نواحی هست برگرداندار شكل غالب تخريب جنگل

گسترش است که عالوه بر فرسايش، هدررفت کربن آلی، موجب تشديد خشكیدگی و تبخیر و تعرق نیز 
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هاي خاك شخم بسته  (، نشان داد که کناره2015و همكاران ) 10(. مطالعات نگاسا2008، 9گرد )پولیاکف و لل می

ترين نقش را در خروج رطوبت از خاك دارند که با افزايش دما نیز افزايش به دما و موقیعیت توپوگرافی بیش

 يابد.  می

 
 مقايسه تغییرات کربن آلی خاك تیمارهاي در ابتداي شروع پژوهش و سه سال بعد از آن -1جدول 

 **Pr > F شاهد بانكت هاللی قرق قرق+ بانكت سال متغیر مورد بررسی

 

 )%(كربن آلي

 2.40 (a) 1.90 (a) 1.80 (a) 0.156 (a) 2.35 سال اول*

 2.90 (ab) 2.05 (b) 1.90 (b) 0.042 (a) 3.25 سال سوم

وزن مخصوص ظاهری )گرم بر 

 متر مکعب( سانتي

 1.321 (a) 1.272 (ab) 1.510 (a) 0.0773 (a) 1.460 سال اول*

 ba) 1.215 (b) 1.292 (ba) 1.504 (a) 0.0473 1.430 سال سوم

 (رطوبت خاک )%
 16.83 (a) 14.57 (a) 13.48 (a) 0.1590 (a) 16.53 سال اول*

 18.713 (a) 11.950 (b) 9.217 (b) 0.0023 (a) 19.167 سال سوم

های خشکیده احیاء شده  تعداد پایه

 در هکتار

 - - - - - سال اول*

 - - - - 19 سال سوم

 كاهش شدت خشکیدگي

 ه در هکتار()پای

 - - - - - سال اول*

 - -33.5 6.0 35.8 36.7 ال سومس

 درصد هستند 5دار در سطح  *ابتداي شروع پژوهش، **اعداد با حروف الفباي غیر همسان داراي تفاوت معنی

 
 

 زاگرس  هاي جنگلی با تغییرات اقلیمی بر مبناي استحصال آب باران در عرصه 11رويكرد سازگاري
ج است و مقابله با آن مبتنی بر سازگاري و انطباق تغییرات آب و هوايی از دسترس خار معموال کنترل

ويژه در يك دهه اخیر بر مبناي کاهش مقدار میانگین بارش ساالنه، افزايش   است. تغییرات اقلیمی به

هاي فصل بهار، کاهش تعداد روزهاي يخبندان و افزايش تبخیر و  هاي حدي آب و هوا، کاهش بارش شاخص

اي جز کنار آمدن با آن وجود نداشته و بايد با بررسی امكانات  اي چاره واندهتعرق است که همچون مهمان ناخ

اي و جهانی  هاي کاربردي در سطح محلی، ملی، منطقه محلی، گردآوري تجربیات جامعه محلی و تداوم  پژوهش

ي مبتنی ها همت گماشت. منطق و محور سازگار راهكارهاي سازگار با تغییرات اقلیمی براي حفظ اين جنگل  به

 بر موارد زير خواهد بود: 

 عدم افزايش تبخیر و تعرق؛ -

 آوري و ذخیره جريانات سطحی در خاك؛ و جمع -

 آالت سنگین( عدم جابجايی خاك )شخم و کاربرد ماشین -

توان آنها را به سه دسته طبیعی،  از سويی، خشكیدگی درختان بلوط معلول عوامل مختلفی است که می

ابینی نسبت داد. با توجه به نتايج اين تحقیق، احداث بانكت به تنهايی در کنترل تشديدي )انسانی( و بین
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ها تاثیر چندانی ندارد و اعمال دو تیمار بانكت+ قرق و قرق به ترتیب اهمیت  پديده خشكیدگی جنگل

راهكارهاي مناسب جذب رواناب و حفظ رطوبت خاك براي مقابله با خشكیدگی درختان جنگلی هستند. در 

 باشد:  ن ارتباط، مهمترين رويكردهاي مناسب مديريتی به شرح زير میاي

هاي هاللی بخشی از آنها هستند از جمله راهكارهاي مناسب و  آوري آب باران که بانكت هاي جمع سامانه

کم هزينه در اين زمینه، بويژه براي حفظ درختان ارزشمند جنگلی است که در اين تحقیق براي اولین بار در 

نمايند )حسینی و  هاي آزمايشی استفاده شد. اين سطوح بیشترين رطوبت را در خود ذخیره می اس پالتمقی

و همكاران،  12(. در مواردي نیز حتی آبیاري درختان ارزشمند نیز الزم است )گوردون133-185: 2011همكاران، 

2013 :321-314 .) 

هاي بلوط  زاگرس که بخش زيادي از جنگلمنطقه هاي هاللی در  آوري آب باران با استفاده از بانكت جمع

تواند رطوبت را در محدوده ريشه درختان ذخیره و در فصل تابستان در اختیار  بر روي آن پراکنش دارند، می

دست  هاي پايین افكنه ها و مخروط رويه از آب زيرزمینی دشت آنها قرار دهد. از سويی با توجه به برداشت بی

هاي زيرزمینی، موجب  ابع آب زير سطحی شديد بوده و عالوه بر کاهش سطح آبهاي جنگلی، تخلیه من عرصه

شود که به نوبه خود مستلزم تحقیقات بیشتري است. بنابر اين، احداث اين قبیل  تشديد خشكیدگی نیز می

  گردد. هاي زاگرس نیز می سطوح آبگیر باران در دامنه موجب تغذيه آبهاي زيرزمینی پايین دست جنگل

 

 هاي جنگلی  ها در عرصه امات موثر بودن نقش بانكتالز

سازي و حفظ رطوبت خاك منوط به حذف هر نوع عاملی است  موثر بودن سطوح آبگیر باران در ذخیره

گردد. به اين منظور اصالح و کنترل موارد زير  رخ خاك می زدن نیم که منجر به تشديد تبخیر و تعرق و برهم

 ضروري است: 

هاي جنگلی و ديمزارهاي مجاور آنها. اصالح شیوه جاري  م متداول فعلی در عرصهاصالح شخم: شخ -

گیرد، ضرورتی کلیدي براي حفاظت خاك، مهار سیل و  انجام می  13دار شخم که با گاوآهن برگردان

همین دلیل الزم است، با  رسوب و انتشار کربن آلی خاك و از همه مهمتر حفظ رطوبت خاك است. به

هاي حفاظتی در منطقه  هاي قانونی، مالی و آموزشی نسبت به جايگزينی شخم ز ظرفیتگیري ا بهره

زاگرس اقدام نمود. تغییر کاربري، شخم و سوزاندن بقاياي گیاهی سه عامل کلیدي تغییرات منفی در 

(. مطالعات حشمتی 2008، 14ها هستند )بلنكو و لل جرم  مخصوص ظاهري، ماده آلی و پايداري خاکدانه

آمار نشان داد که تبديل جنگلهاي زاگرس به ديمزار موجب  (، با استفاده از فن زمین2015مكاران )و ه

اي  دار در سه ويژگی مورد اشاره گرديد و تغییرات مكانی آنها در ديمزار بطور قابل مالحظه تغییر معنی

 افزايش يافت.

خالف گذشته چراي دام مانند  هاي منابع طبیعی بر مبناي نقشه اراضی ملی: امروزه بر عرصهحفظ  -

گذشته عامل کلیدي تخريب منابع طبیعی نیست و تغییر کاربري به داليل مختلف از جمله نبود 

نظارت، وضعیت فعلی مديريت اراضی ملی، اعمال نفوذ اشخاص حقیقی و حقوقی، آتش سوزي و زغال 
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با قوانین جاري خريد و فروش هستند. اين روند  15گیري عوامل اولويت دار تخريب اين میراث همگانی

ها و تبديل آن به اراضی  ها و حاشیه رودخانه اراضی مشاع، تغییرات اقلیمی )خشك شدن تاالب

وري فعلی )اراضی تداخلی( شتاب بسیار زيادي گرفته است. خوشبختانه يكی از  زراعی( و قانون بهره

ته وجود داشته ممیزي اراضی ملی، ها، مراتع و آبخیزداري که در گذش خدمات برجسته سازمان جنگل

ها  هاي ملی، بويژه جنگل باشد. اين اسناد ارزشمند هويت اصلی عرصه می 1380بويژه قبل از دهه 

 ريزي نمود.  ها برنامه توان بر مبناي آن نسبت به احیا و بازسازي جنگل هستند و می
 

 

 نتیجه گیري

توام با قرق )تیمار بانكت هاللی+قرق( که براي اولنین  هاي هاللی  بر پايه نتايج اين پژوهش، احداث بانكت

هاي زاگرس در مقیاس پالت مورد ارزيابی قرار گرفت، منجر به کناهش رونند پدينده خشنكیدگی      بار در جنگل

شود. قرق منطقه مورد احداث بانكنت يكنی    درختان جنگلی در منطقه زاگرس از طريق ذخیره رطوبت خاك می

ز بودن اين کار است و هر اقدام اصالحی در جنگنل بندون حفاظنت )قنرق( کنارايی      امی هاي موفقیت از ضرورت

گیري، تغییر کاربري و ساير فعالیتهناي تخريبنی موجنب     جندانی ندارد، زيرا بدون قرق، چراي دام، شخم، زغال

ی گردد. بابراين، فائق آمدن بنر پدينده خشنكیدگ    کاهش ظرفیت ذخیره رطوبت خاك و تشديد تبخیر از آن می

هاي زاگرس مستلزم مديريت مبتنی بر حفظ رطوبت خاك براي سازگاري با شرايط خشكسنالی و حنذف    جنگل

آوري روانناب و   هاي جنگلی است. در نهايت جمنع  عوامل تخريب، بويژه عوامل برهم زدن نیمرخ خاك در عرصه

کناري   حفط ماده آلی خاك راه آوري باران و هاي جمع هايی چون ايجاد سامانه کاهش تبخیر و تعرق خاك با شیوه

 هزينه و موثر است در اين زمینه خواهد بود. کوتاه مدت، کم
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Abstract 

As a consequent of continued climate change, the impacts of forest mortality is being spread 
throughout Zagros areas. This research was conducted in the Kalehzard, Kermanshah (Zagros 
forest, west Iran) to evaluate the effects of harvesting runoff on soil and forest rehabilitation. The 
experiment was conducted as a randomized complete block design with four treatments including 
crescent shaped bound with preservation (CSB+P), preservation treatment (PT), crescent shaped 

bound without preservation (CSB-P) and control treatment (CT). Results explored that CSB+P 
treatment attributed to re-growing of some dried trees (19 tree ha-1) as well as reduction in dieback 
rate (36.7 tree ha-1), totally 55.7 ha-1 tree in the forest stand. Therefore, both the reduction of 
mortality rate and re-growing of dried trees are two main positive effects demonstrated by CSB+P 
measure. There is no effect of PT treatment on the re-growing, while it contributes to the reduction 
of dieback severity (37.7 tree ha-1). Finally, CSB-P was found the lower level on dieback reduction 
(6 tree ha-1) revealing the importance of preservation which is so crucial for the protection of built 

bound. Results also showed that the respective mean SOC in the CSB+P, PT, CSP-P and CT 
treatments were 2.35, 2.40, 1.90 and 1.80 %, indicating no significant difference among them, 
while there was significantly(p>0.05)  increased in the CSB+P and P treatments over time. CSB+P 
significantly reduced bulk density from 1.46 (1st yr) to 1.32 (3rd yr) enhancing soil moisture 
content. The CSB+P technique is possible measure for runoff harvesting and thereby enhancement 
of soil moisture during dry season. However, proper and holistic management of forests are needed 
to curtail forest dieback event. Furthermore, Zagros forest soil should be protected from 
disturbance factors in terms of tillage practice, machinery traffic, grazing, logging and charcoal 

extraction. In our experience, runoff harvesting through micro-catchment technique, forest 
preservation and sustaining SOC are crucial short term measures for combating forest mortality in 
Zagros regions.   
  
Key Words: Crescent bound; Oak dieback; Adaptation Approaches; Soil Moisture 
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