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  ، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاندانشیار گروه جنگلشناسی و اکولوژي جنگل2
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  دهیچک
یکی از  طلب و عامل بیماري ذغالی بلوطفرصت قارچ عنوان به Biscogniauxia mediterranea سابقه و هدف:

ویژه منـاطقی  به اي اي و نیمه مدیترانه هاي با آب و هواي مدیترانه در جنگلهاي بلوط  مشکالت اصلی رویشگاه
در  1390بیماري پوسیدگی ذغالی بلـوط اولـین بـار در سـال  باشد.اند، میکه دچار تغییرات آب و هوایی شده

 Zelkovaآزاد ( ،)Quercus castaneifolia( مـازوهـاي بلنـدترتیـب روي گونـه هاي شمال و زاگرس بـه جنگل

carpinifolia( و ) بلوط ایرانیQ. brantii(  ولی تـاکنون اطالعـات دقیقـی در مـورد . گزارش گردیدمشاهده و
ارائـه اطالعـاتی جـامع و  هـدف بـا هاي کشور وجود ندارد. لذا این تحقیق جنگل درخطرات و تهدیدهاي آن 

  .گردیدبررسی و ارزیابی ، ران و جهانصورت گرفته در ای ،و مسئولین این حوزه متخصصین امرسازي  آگاه
  

 تعامـل و هافرآینـد درك گسـترش، ،بر حضور موثر الگوهاي و بر شواهد تمرکز بااین تحقیق  ها:مواد و روش
مطالعـه آن، به بررسـی و  مدیریت و کنترل هاي جنگلی و در نهایت روش درختان قارچ عامل بیماري ذغالی با

   .منابع موجود در این حوزه پرداخته است
  

 پوست هاي خشک و تکه هاي تاج پوشش، شاخه کاهش تراکم حجم قارچ، این شانکر حضور هاي نشانه ها:یافته
 در حفـاري خـاك، فشـردگی و برداشـت خواري، رطوبـت اشـباع، باشد. عواملی مانند برگ درختان می پاي در

                                                             
  karamij_2008@yahoo.com :مکاتبهمسئول *
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حـد  از بـیش تـراکم یا رقابت ،غذایی مواد هاي زیرزمینی، کمبود افت آب ها، سالی خشکتداوم  ریشه، محدوده
شوند. تاکنون  و گسترش بیماري قارچ ذغالی بلوط می ضعیف شدن اکوسیستم باعث درختان و هجوم ریزگردها

گزارش نشـده  بیماري این کنترل براي ها از جنگل کاري عملی به جزء قطع درختان آلوده و خارج کردن آن راه
 بـراي را خود توان است تا درختان به وارد کردن تنش از اجتناب آن، مدیریت در استراتژي اما موثرترین است.
هاي محدودي در شرایط آزمایشگاهی براي کنترل بیولوژیـک ایـن  بررسیکنند.  پیدا بیماري این با طبیعی مقابله

 بـراي مـدیریت آن موثر هاي طبیعی هنوز روشیعرصه در اما  آنتاگونیست انجام شده است هاي بیماري با قارچ
  .است نشده گزارش

  

 گیرنـد، بنـابراین یم قـرار و هـوایی آب حوادت از ناشی تنش تاثیر تحتها  جنگل زیاد احتمال با گیري:نتیجه
 اقلـیم تغییـرات .گیـرد قرار ارزیابی مورد طور دقیق به باید سالم يها جنگل روي اقلیم تغییرات از ناشی اثرات

 باعـثگردد که ایـن عوامـل می بالقوه يها ناقل یا جدید هاي یزبانم معرفی ،هابیمارگر مهاجرت و یوعشباعث 
ن ید ایخسارت شدوع و یشبا توجه به لذا  .گرددمی هاي درختان جنگلیبیماري پراکنش مکانی و شیوع افزایش

 ردیصورت گهاي ایران در جنگل يتر جامعمطالعات ست ا يضرور شمال و غرب کشور يها جنگلدر  يماریب
 . شودبلوط ارائه  ذغالی يماریکنترل عامل ب يبرا يکاربرد يها افتیرهتا 
  

   mediterranea Biscogniauxia  ،تغییرات اقلیم ،سالی خشک ،بیماري ذغالی :يدیکل هاي واژه
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  مقدمه
 اثرات اروپا و در 2003 سال تابستان از یخشکسال و حرارت  درجهش ی، افزاییهوا و آب راتییتغ

گذشـته   دهـه چنـد از .رود یبه شـمار مـ يبشر جوامع رو شیپ چالش نیتر یاصل ندهیآ در آن از یناش
 یاز موضـوعات اصـل یکـی یو جهـان یاس محلیدر مق یجنگل يها ستمیاکوسروي م یر اقلییاثرات تغ

ماننـد  ید حـوادثیرات آن باعـث تشـدییو تغحرارت  ي ش درجهیافزا .است یبحث جوامع علم مورد
، یاهیـگ يها گونـهتنـوع  در ینیب شیقابل پ ریرات غییتواند باعث تغ یشده که م یسال ا خشکیالب یس

). 39 و 2( شـوند پیـن جوامع اکوتیو همچنها  گونهاز  يتعداد یمان ل زندهیو پتانس يا ن گونهیرقابت ب
زا،  يمـاریب يهـا و قارچ یسـال زنده، خشک ریو غ زا و آفات گیاهی) (عوامل بیماري عوامل زنده نیاز ب

   .)6 و 15( باشند یم یزا بر سالمت درختان جنگل تنشن عوامل یموثرتر
 یعیاز پــراکنش وســ تاکســون 50 از شیبــ بــا Xylariaceae خــانواده از ،Biscogniauxia جــنس
 شـکل یضیب 1يآسکوسپورها ،يا قهوه شکل یفنجان ای پهن ياستروماها با ن جنسیا .است برخوردار

 دارند، مشـخص یو روشن کوچک یسلول جیاپند کی ها گونه از یبعض در که یتندش يارهایش با اهیس
 يها يبند میتقس در( ن خانواده استیا شناخته شده يها از قارچ یکی B. mediterraneaقارچ  .گردد یم

کـه در  .)44( شده اسـت یمعرف mediterranea Hypoxylon عنوان به B. mediterranea قارچ گذشته
در درختـان  ذغـالی يجاد شـانکرهایال یدلبه  يا ترانهیمه مدیو ن يا ترانهیمد يبا آب و هوا يها جنگل
، يمرکز يکایکا، آمریآمر ي االت متحدهیابلوط ( يها شگاهیرو یاز مشکالت اصل یکی، به و آزاد بلوط

 یمناطقبه خصوص در ران) یا ه ویترک ه،ی، روسینو، اسلونیهرزگو یبوسن ا، پرتغال،یاسپانا، یتالیا قا،یآفر
ن یـگر اید يها گونه .)38و  27، 26، 16، 8( ل شده استیتبد ،اند شده ییرات آب و هواییکه دچار تغ
 باعـث بیـترت بـه یخاص طیشرا در B. uniapiculata وnummularia B. ، B. nothofagi جنس مانند

ن یـوجود دارد که ا يادیز ي. شواهدشوند یم پتوسیاکال و 2نتوفاگوس راش، يها گونه در شانکر جادیا
(بـه  وارد شدن تـنشبعد از  یت در درختان سالم حضور دارند، ولیها ابتدا به صورت اندوف قارچ گونه

 امـا هنـرکس و همکـاران .)33نـد (یآ ی، بـه صـورت مهـاجم در ماندرختبه خصوص تنش خشکی) 
 .)14(کردنـدشـاداب و سـالم گـزارش  Quercus suberدرختان  يرا رو يمارین بیحضور ا )،2012(

 بلنـدي  هاي استان گلستان روي گونه در جنگل 1390بلوط اولین بار در سال  ذغالیبیماري پوسیدگی 
 .mediterranea B. mediterranea varعامـل بیمـاري  مشـاهده و) Quercus castaneifoliaمـازو (

                                                             
1. Ascspors 
2.Nothofagus. spp 
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 .Q( هـاي زاگـرس روي بلـوط ایرانـی  این بیمـاري در جنگـلشیوع  ،همچنین .)31گزارش گردید (

brantii( ) و آزادZelkova carpinifolia (گزارش گردیده استهاي استان گلستان  در جنگل )31(.  
وجـود نـدارد.  کشـور يها به جنگلآن  يهادیو تهد اتخطرمورد در  یقیدق اطالعات تاکنون یلو

صـورت مطالعـات  ین حوزه به بررسـیا نیو مسئول ن امریمتخصص يساز آگاه يبرا ق،ین تحقیدر ا لذا
 يمـاریب در ارتبـاط بـا اطالعات يآور جمع ،یبررس نیا از هدف ران و جهان پرداخته شد.یدر اگرفته 
 بـا تعامـل و هافرآینـد درك گسترش، حضور وروي  موثر يالگوها و شواهدر ب تمرکز با بلوط ذغالی

   .باشد یم يماریب نیا تیریمد و کنترل يها روشت، یو در نها یجنگل درختان
  

  هامواد و روش
 ابدی یکاهش م درختان یسالمت و یشادابزان یم که یهنگام زا يماریب يها قارچ یبرخ: يماریب يها نشانه

 در و درخـت یدگیپوسـ ،کیـولوژیزیف ضـعف باعـث و کنند یم نفوذ درختان یاصل  تنه و ها شاخه به
درختـان سـالم و  حملـه بـه ییتوانـال عدم یدل به B. mediterranea .شوند یم زبانیمگیاه  مرگ تینها

 پوست، یموضع یدگیخشک باعث است ممکن و شناخته شده است فیضع انگل کیعنوان  به، شاداب
  ).44 و 4 ،40( شـود یخشـک تـنش طیشرا تحت رشد حال در درختان مرگ تینها در و یچوب آوند

B. mediterranea  ماننده B. nummularia  بافت در نهفته صورت به را خود یزندگ  چرخه از یبخش 
 يها لیپتانسـ يدارا هـا قارچ نیـا از یبرخـ اگرچـه). 12( کنـد یم يسـپر يماریعالئم ب بدون زبانیم
 معمـوالً یولـ ،باشـند یم خود زبانیم زنده يها سلول ن بردنیاز ب و فیضعت به قادر و هستند زا يماریب

 مناطق ).13( رخ دهد یطیمح يها تنش که  نیا مگر ،ابدی ینم توسعه ها آن تیفعال از حاصل يشانکرها
 قابـل وضـوح به اهیس ای يخاکستر رنگ به خزان درختان از بعد ز و زمستانییفصل پا طول در شانکر

کاهش تراکم  )B. mediterraneaیمی(نام قد  Hypoxylonشانکر حضور هیاول يها نشانه. هستند مشاهده
در  قـارچ گسـترش هنگـامن، یهمچن. باشد یم تاج یدگیخشک و خشک يها هشاخ، حجم تاج پوشش

  .)42( استمشاهده  قابل درخت يپا در ها شاخه و تنه پوست يها تکهزبان یم
جاد یا Hypoxylon يها گونه گرید و H. atropunctatum قارچ، توسط Hypoxylon شانکر يماریب

 و شاخ سپس ،آشکار شاخه چند ای کی از یدگیخشک صورت به یآلودگ ي هیدر مراحل اول که شود یم
 زانیـم و یطـیمح طیشرابه  توجه با روند نیا. شوند یم خشک در نهایت، و شده زرد ماریب اندام برگ
 ،ها شـاخهکـاهش رشـد  و ها برگشدن  کوچک. کشد یم طول سال چند ای کی درخت، هب وارده تنش

 يها شـاخهش یـرو، ها شـاخهخشک شدن ، پوشش تاجحجم تنک شدن ، ها برگده شدن یزرد و پالس
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رنـگ ، یفرعـ يها شـهیرل یـضـعف و تحل، یاصـل  تنـه شاخه و ي) رودار آب يها شاخه( کیکرم یاپ
 يها رابهیشـ ماننـد، پالشتک يا قهوه ي، استروماشانکر ي د شدن برون چوب در محدودهیو سف یدگیپر
از  یاصل يها شاخهشدن پوست از تنه و  و جدا شدن برون چوب يا قهوه ،اه رنگ در محل عفونتیس

  ). 1(شکل  دنباش یم يمارین بیا مهم يها نشانه
  

 
هاي  حضور سوسک :)A( هاي استان گلستان در جنگل مازو بلوط بلندغالی روي ذروند فعالیت بیماري  -1 شکل
ی در مراحل بافت درون يها رابهیش خروج :)Cو  B( .روي محل خروج مایع درون بافتی Euphoria fulgidaخوار  شیرابه

 .B قارچ تیفعال سال تا دو کی از پس ایجاد شانکر و خروج شیرابه :)B. mediterranea )D اولیه فعالیت قارچ

mediterranea .)E و  F(: خوار پوسیدگی تنه و حضور سوسک چوب )Megopis scabricornis( . )G و H:(  خشک
  اصلی.تنه ذغالی شدن  تاج و شدن کامل

Figure 1. Charcoal disease process in the oak forests of Golestan province (AThe presence of 
leachate-eating beetles Euphoria fulgida on where the viscous liquid exudates. (B) Viscous liquid 
exudates in the early stages activity of  the fungus B. mediterranea. (D): Creating canker and  viscous 
liquid exudates after one to two years  activity of fungus B. mediterranea. (E): Trunk decay and 
presence the wood-boring beetles (Megopis scabricornis). (G and H):  Complete drying crown and 
carbonaceous main trunk. 
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 یمهمـ ابـزار Real Time PCR ماننـد یمولکـول صیتشخ يها روش ،ریاخ انیسال در: شناسایی روش
  مطالعـه يبـرا اًریـو اخ دنباشـ یمـ يمـاریعالئـم ب بـدون اهـانیگ درزا  عوامل بیمـاري ییشناسا يبرا

بـرده  نهفته به کـار مراحل در فلور ورکیم یکم راتییتغ یابیارز و یجنگل درختان یقارچ يها يماریب
 B. mediterranea،  Sphaeropsis يهـا قارچ ییشناسا يبرا Real Time PCR یابیروش ارز .شود یم

sapinea و B. nummulariaکاج سیاه ،بلوط ترکیهدرختان  يماریببدون عالئم  يها بافتدر ب یبه ترت، 
ئـم بـدون عال يها شـاخهدر  زا يماریب يها قارچ. ه استشد استفاده راش اروپایی وبلوط همیشه سبز 

 مطالعـه نی. اباشد یص میقابل تشخ Real Time PCRدرصد توسط  95 تا 75 نیب  در محدوده يماریب
را  یطـیمح يهـا تنش معـرض در درختـان است ممکن که د کردییتافوق را  يها قارچ تیاندوفرفتار 
  ).29و  24قرار دهند ( ریتاث تحت

 ریتاث تحت B. mediterranea قارچ یمکانپراکنش  عیتوز الگوي ینیب شیپ يبرا ي مطالعه ،نیچن هم
 Real Timeروش از اسـتفاده با ا،یتالیا یشمال مناطق به یجنوب مناطق از ،ییهوا و آب راتییتغ طیشرا

PCR ــم. گرفــت انجــام ــه در B. mediterranea نفــوذ و گســترش زانی  و Quercus cerris يها گون
Quercus pubescens ابیـرد و نشانگر از استفاده با TaqMan مختلـف يهـا رنگ بـا شـده نشـاندار 

 و ها شاخه با نیهمچن و اسکوسپور نشده، آلوده يها بافت از استفاده با روش نیا .شد برآورد فلورسنت
 يها گونـه از درصـد 96 در B. mediterranea. بـود زیآم تیموفق ،يماریب عالئم بدون و آلوده يبذرها
ن یـحضـور ا .)26( شـد داده صیتشخ شده، يآور جمع آلوده يها جنگل در يماریب نشانه بدون بلوط
شـتر یدر فصل خزان نسبت به بهار و تابستان ب يدار یبه طورمعن يماریبدون عالئم باهان یدر گ ها قارچ

ج ینتـا ،اسـتت شـده اثبـابافت بر حضور قـارچ  یت رطوبتیظرف دار یمعناگرچه اثرات  .)7( باشد یم
بـا کـاهش  یتیدر طـول دوره انـدوف B. mediterranea ریـکـه تکث ز مشخص نموده استین اتقیتحق

 .)29( ابدی یمش یزبان افزایم یل رطوبتیپتانس

ن یبنـابرا ،اسـت شده شناخته طلبفرصت تیپاراز قارچ عنوان به بلوط ذغالی قارچ: يماریگسترش ب
 بلـوط درختـان کـاهش درره زنـده یـزنده و غ يگر فاکتورهاید و حشرات انگل ،ها قارچنقش  تحلیل
ن یـاز ا ياری). بسـ18( نقـش دارنـد بلوط درختان زوالدر  ياریبس طیشرا و را عواملیز ،استدشوار 
ه طـور کلـی باعـث القـاي خفیـف و یـا ب یایزیولوژیکی شوند، ممکن است سبب اختالالت ف عوامل
سازي درختان و افزایش  شوند که به راحتی قابل مشاهده نیستند. اما به اندازه کافی براي ناتوان یعالئم
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 بیشـتر توانـا هسـتند. ،تحمل شرایط محیطـی نامناسـب عدمها و  انگل یربراي ابتال به سا آناناستعداد 
 در بیمـاري ایـن چنین، هم هستند، H. atropunctatum قارچ از ناشی بیماري به مستعد بلوط هاي گونه

 یک دنبال به اغلب آن شیوع که طوري به ،است شده مشاهده نیز چنار و درختی الله راش، افرا، درختان
 و خانگی درختان در نیز اخیراً مشجر، مراتع جنگل، در بیماري این). 36( یابد می افزایش خشکی دوره

 آن زوال و درخـت به قارچ این سرایت چگونگی درباره اطالعات. است شده مشاهده مسکونی مناطق
 هـا آن هاي ریشـه یـا و ضعیف خشکی وسیله به یا شده وارده تنش ها آن به که درختانی. است محدود
 و شـاخه وارد زخم طریق از قارچ. هستند بیماري این مستعد سالم درختان از بیشتر است، دیده صدمه

 و لینالـددو .شـود می آن پوسـیدگی باعث نهایت، در و کرده رشده چوب برون در شود، می درخت تنه
 جوامـع بـر آبـی تنش اثر مورد در تر جامع اطالعات آوردن دست به براي اي مطالعه ،)2011( همکاران
 تفکیک، به بررسی این در. )21( دادند انجام بیمار و سالم پنبه چوب بلوط درختان در قارچی اندوفیت

 طبیعی پنبه چوب بلوط جنگل یک در تصادفی طور به را بیمار و سالم پنبه چوب بلوط درختی پایه 6
 درخـت سـه و بیمـاري عالئـم بدون درخت سه اطراف خاك. گردید انتخاب ایتالیا ساردینیا، در واقع
 پوشـیده آبـی تـنش القـاء هـدف با باران آب ینتام کاهش جهت شکل يا دایره پالستیک یک با بیمار
) PWP1( خورشـید طلوع از قبل آب پتانسیل. شدند انتخاب شاهد عنوان به درخت 6 چنین، هم. شدند

 4-2 هر. شد گیري اندازه فصلی صورت به و گرفت قرار استفاده مورد آبی، وضعیت شاخص عنوان به
 و ها شـاخه ها، تنـه از اندوفیت هاي قارچ ،2004 ژوئن و 2003 جوالي ینبدر فاصله زمانی  باریک ماه

 از قبـل آب پتانسـیل در تـوجهی قابـل هاي تفاوت پاییز در عمده طور به. گردید جدا چوبی هاي بافت
 قطعـه 1620 از قـارچ گونـه 19. شد داده تشخیص کنترل و پوشش تحت درختان بین خورشید طلوع
 در ها ایزولـه فراوانی. شد جدا چوبی هاي بافت از B.mediterranea قارچ اغلب. شدند جداسازي گیاه

 در هـا قارچ این حضور. بود بیشتر داري معنی طور به شاهد درختان به نسبت یافته پوشش بیمار درختان
 نظر به چنین، لذا. بود تابستان از بیشتر زمستان در داري معنی طور به بیماري عالئم بدون کنترل درختان

 ازدیـاد و ترغیـب باعـث و دهد می کاهش را بلوط اندوفیت هاي قارچ اي گونه تنوع آبی، تنش رسد می
  ).20( شود می اندوفیت هاي قارچ برخی زاي بیماري پتانسیل

                                                             
1. Predawn xylematic water potential                             
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 ناجور باف ابریشم آفت خواري برگ و خشکی تنش اثرات يا مطالعه به ،)2007( باتیستیو  یکاپرت  
)Lymantria dispar L. (قـارچ توسـط بلوط ذغالی بیماري شیوع در B. mediterranea هـاي نهال در 

 B. mediterranea اسپور سوسپانسیون با ها نهال). 5( پرداختند شده کنترل شرایط در ترکیه کشور بلوط
 تیمـار دو ترکیـب و نـاجور باف ابریشم خواري برگ آبی، تنش مختلف سطوح تحت و شدند زنی مایه
 قابـل افـزایش خـواري، برگ و خشکی تنش تحت نهال از قارچ شده جدا هاي جدایه. دادند قرار فوق

. بودنـد متوسـط حد در آب تنش تیمار تحت که بود هاي نهال روي قارچ هايجدایه به نسبت توجهی
 قـارچ معموالً. است موثر یآب تنش متوسط سطوح اندازه به حشرات خواري برگ که کردند گیري نتیجه
. شـود مشـاهده آن از يتوجـه قابـل ينشـانه کـه این بدون کند، می فعالیت درخت در سال چند براي

 آلوده را آن و شوند می منتقل دیگر درختان به و افتد می درخت از راحتی به که سلولی تک هاي کنیدي
 يتوسعه يدهنده نشان که شود می سخت و ضخیم سیاه، سپس و اي نقره رنگ سریعاً استروما. کنند می

 در) پریتیسـیا( دار میـوه بدنـه قـارچ جنسـی يمرحله استروما، کنار در. باشد می قارچ جنسی يمرحله
 عوامل يوسیلهبه که آیند می استروما سطح به پریتسیا از ها آسک. گیرد می شکل رنگ سیاه اسپور اي کپه

 طی در بزرگی درختان بیماري این توسعه دلیل به. شوند می منتقل دیگر درختان یا ها شاخه به مختلفی
 مراحـل خسارت میزان. دارد بیمار درختان سالمت میزان به بستگی مدت این که میرند می سال 2 یا 1

 کمـی هفتـه چنـد طی در مرگ هاي نشانه دوره این طول در ولی باشد نمی توجه قابل بیماري این اولیه
  .)5( سازد می نمایان را خود

 محـدوده در حفـاري خـاك، فشـردگی و اشباع رطوبت خواري، برگ مانند انسانی و طبیعی عوامل
 تـداوم هـا، کش علف کـارگیري بـه ،زا بیمـاري عوامـل درختـان، تاج زیر خاك برداشت درخت، ریشه

 حـد از بـیش تراکم یا رقابت دسترس، در غذایی عناصر کمبود حرارت، درجه افزایش ها، سالی خشک
 چوب در موجود رطوبت میزان. شوند میضعیف شدن اکوسیستم  باعث دیگر عوامل برخی و درختان
 چـوب در توسـعه Hypoxylon شـانکر بـراي. اسـت درصد 160 تا 120 معمول طور به سالم درختان

 توانـد می شده ذکر عوامل از یک هر حال، این با. است دشوار دارد، نرمال و طبیعی رطوبت که اي زنده
 براي تا بیاید پایین اي اندازه به چوب رطوبت شوند باعث که نماید تنش ایجاد یا و تضعیف را درختان
 یـا تنـه پوسـت شده خشک و مرده مناطق در معموالً شانکرها. باشد مناسب Hypoxylon قارچ توسعه
 زخـم، ایجـاد از بعد اغلب. یابند می توسعه گردد، می جمع آن در رطوبت اغلب که کوچک هاي شاخه
 سطح از بلندتري سطح و ضخامت با هاي بافت و گیرند می فرا را شانکر اطراف سریعاً سالم هاي بافت
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 از جلـوگیري بـه بیماري ي محدوده اطراف در ها سلول گیري شکل این. کنند می ایجاد پوست معمولی
 را خود طول سرعت به توانند می شانکرها مناسب رطوبتی شرایط در اگرچه. کند می کمک آن گسترش

 نتیجـه در زیاد، بارندگی با هاي زمستان و طوالنی خشک هاي تابستان. برسانند متر سانتی 90 از بیش به
 گسـترش سـرعت دیگـر طرف از و افزایش را بیماري به درختان ابتالي احتمال هوا، و آب شدن گرم

  .)3( دهد می افزایش را دیگر درختان به بیماري
  ياسکوسـپورها یزن جوانـه و اسـتخراج: B. mediterraneaقـارچ   با زندهر یعوامل زنده و غتعامل 

 H. mediterraneum از يا گسـترده فیـط. دارد یبسـتگ هـوا يبـاال ینسـب رطوبـت ای وجود آب به 
 .افتـدیب اتفاق يادیز یبارندگ که شوند یم آزاد یسال در جنگل در H. mediterraneum ياسکوسپورها

نیـز گراد  یسانت درجه 25-30 يدما در اما گراد، یسانت درجه 35 یزن جوانه يبرا مطلوب حرارت درجه
. ابـدی یمـ کاهش یزنگراد باشد، جوانه یسانت درجه 40-20که نوسان حرارت  یزمانجوانه خواهد زد، 

 تا 20 حرارت درجه در گرفتن قرار از گراد پس یسانت درجه 5 يدما در شده يدار نگه يآسکوسپورها
 بـه یبسـتگ یزن جوانـه سـرعت. باشـند یم یزن جوانه به قادر کوتاه، مدت کی گراد در یسانت درجه 35

 تـریل یلیدر م اسکوسپور 106 تراکم در یزن جوانه نرخ نیباالتر و دارد ها شیآزما در اسکوسپور یچگال
 گـرید نقـاط ریسا از بهتر یزخم بافت کنار در خصوصاً زبان،یم يها بافت داخل در اسکوسپورها. دارد

  ).44( زنند یم جوانه اهیگ
ـــا قارچ ـــدوف يه و  B. mediterranea ،Diplodia. corticola، Discula quercina تیان

Pleurophoma cava رونـد یبه شـمار مترانه یبلوط مناطق مد يها جنگلدر  زا يماریب یاز عوامل اصل 
هنـوز  یپـاتوژن انجـام شـده اسـت ولـ يهـا قارچن یا ییزا يماریب ي نحوه در ارتباط با یمطالعات. )9(

در دسـترس  يمـاریت بیسراهنگام  ها قارچن یزبان ایم يولوژیزیالعمل ف عکسدرباره  یاندکاطالعات 
ت یرات فتوسـنتز خـالص و هـداییـزان تغیـمنظـور بـرآورد م به )،2005(و همکاران  نالدویل .)4( است
ن یـشده بـا ا یزنهیماو  یعیط طبیسبز در شراشه یساله بلوط چوب پنبه و هم 3 يها نهالدر  يا روزنه

 درک یـجـاد زخـم نکروتیباعـث اذکر شـده  ها مارگریبتمام  کردند که يریگ جهینت و قیتحق ها مارگریب
 ها مارگریبگر ید يها زخماز  تر ضیعر D. corticolaحاصل از  يها زخملوده شدند، اگرچه آ يها بخش

در آلـوده  يها نهالدر  يا روزنهت یزان فتوسنتز خالص و هدایدر م یجیکاهش قابل توجه و تدر و بود
خـود نشـان  يها یبررسـ)، در 1999( و همکارانلوکو  ،نیهمچن ).19( شدمشاهده هر دو گونه بلوط 

 ییایمیبرگ و راندمان فتوشـ ي، درجه حرارت هوايا روزنهت یروزانه، هدا يو قطر یرشد طول ،دادند
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 و Botryosphaeria stevensii، H. mediterraneumگونـه قـارچ  3شـده بـا  یبلوط عفـون يها نهال
Phytophthora cinnamomi ماننـد مهـاجم يهـا پاتوژنشـتر ی. ب)26( ابـدی یم کاهشB. stevensii  و  

P. cinnamomi ،يها انـدامدر همـه  یکیولـوژیزیف يپارامترهـا و طور قابل توجه باعث کاهش رشد به 
متحمـل کـاهش  یجیتـدر یلـیخ صورت به P. cinnamomiشده با یعفون يها نهال. شوند یم یشیرو

باعـث  يزیبـه صـورت نـاچ H. mediterraneum  مارگریبکه  یشدند، درحال یمورد بررس يپارامترها
  .دیگرد آن یکاهش رشد ساقه و پژمردگ

بلـوط در  یزغـال يمـاریوع بیاثرات تنش آب بر شـ یبه بررس ،)2004و همکاران ( ینیچفرانسس
بـر  یجاد تـنش آبـیآب باران و ا يآور جمعمنظور  به ها آن ،ا پرداختندیتالیبلوط چوب پنبه ا يها جنگل

 .)10(ن پوشـاندندیاز زمـ يمتر یسانت 70ک در ارتفاع یرا با پالست درختان سطح اطراف درختان بلوط،
در و  یآبـ تـنشتحت و سالم مار، یبدر درختان  یب فصلال ساقیفتوسنتز خالص و نرخ تعرق و پتانس

ش بـروز قـارچ یباعـث افـزا یآبـ تنشنشان داد که  هیاول يها یبررس .دیگرد يریگ اندازهط نرمال یشرا
ان یدر م يا مالحظهقابل  يها تفاوتکه  یدر حالد، وشیممار یدر درختان ب B. mediterranea تیاندوف

سالم  درختانو  آب تنشمار یبدون ت ماریب درختان، یآبتنش مار یتحت ت سالم درختانگر (یدرختان د
  بلـوط چـوب پنبـه  يهـا نهال)، 2007و همکـاران ( یپـاولت ).11( افـت شـدی) آب تـنش ماریبدون ت

)Q. suberه (ی) و بلوط ترکQ. cerris(معرض تابش ازون  ) را درppb110 ،5  ،30 یطساعت در روز 
. )34( شدند یزن هیما برگ يرو B. mediterraneaو  D. corticolaون اسپور یسوسپانس ياسپرروز) و با 

قابـل مشـاهده بـود و  یکروسکوپیر داده بود که با اسکن مییرا تغ ها روزنهازون ساختار  ،Q. cerrisدر 
با قارچ  یعیطبکه در جنگل  )Q. cerris( هیبلوط ترک يها نهالبرگ را کاهش داد.  یت رطوبت نسبیظرف

B. mediterranea ازون قـرار گرفتـه بودنـد يهـا فرکانسم یـبودند و قبالً در برابـر رژ شده یزن هیما ،
  جدا شد. شاهد مار یت يها نهالنسبت به  ها آن يرو B. mediterraneaاز قارچ  يشتریب يها هیجدا

 یآلـودگ آن متعاقب و Cerambyx spp خسارت نیب ارتباط یبررس به ،)2005( همکاران و نیمارت
 کـه نـدداد نشـان پرداختنـد و ایاسـپان یغرب جنوب Q. suber يها جنگل در B. mediterranum قارچ
 و ستندین میترم قابل که يها زخم( یر اصولیغ هرس و يبردار بهره از یناش خسارت نیب يقو يا رابطه

 نیچن . هم)28( وجود داشت )86/0=r( Cerambyx spp  راحف سوسک و) بدهد نفوذ اجازه حشرات به
 نیـیب تبیبا ضـر ،B. mediterranumحضور  ووسک جاد شده سیا يها حفره وجود نیب يقو يرابطه

96/0=R2 .شـرایط درخـت، مقـاومتی تـوان بـه توجـه بـا سال دو یا یک گذشت از پس مشاهده شد 
 و عمیـق هـايزخـم ایجـاد باعـث و یافته توسعه بیماري درخت، بر وارده استرس میزان رویشگاهی،
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 Coleoptera: platypodidae و Megopis scabricornis ماننـد بلـوط خوار چوب هاي سوسک حضور
 ).22( شد خواهند مارگریب قارچ یشیزا يها اندام گسترش باعث و افزایش درختان مرگ روند سرعت

مطالعـات  اسـت يضـرور يمـارین بیـگسترش ا توسعه و موثر بر عوامل یفراوانن با توجه به یبنابرا
   رد.یقرار گ یبررس مورد زیت آن نیریکنترل و مد يها روشصورت گرفته درباره 

به جزء قطع درختان آلوده و خـارج کـردن  يماریب نیا کنترل يبرا يآمدکار روش: کنترل و مدیریت
 هبـ تـنش از يریجلـوگ آن تیریمد در ياستراتژ نیموثرتر تاکنون گزارش نشده است. ها از جنگل آن

 را خود توان تاکرد  کمک ها آن به و اجتناب درختان هب نشت جادیا ازبایستی  نیبنابرا .باشد یم درختان
 کـه نیا از قبـل دیبا ،ردیقرار گ تنش ریتاث تحت درخت اگر. کنند دایپ يماریب نیا با یعیطب مقابله يبرا

 مالکـان و رانیمـد رد.یصورت گآن  يایاح يبرا  رانهیشگیپ اقداماتد، یت نمایکامالً به آن سرا يماریب
 و خـاك) شیآزمـا اسـاس (بـر یکودده با را درخت یشاداب و سالمت دیبا يدر مناطق شهردرختان 

 باعـث شـهیر محدوده یهواده و کردن بارور يبرا يعمود یده پوشش تینها در. ندینما حفظ ياریآب
 هیـتهو جـادیا ،یغرقـاب از یناش صدمات کاهش باعث ،نیهمچن .گردد یم يگاز تبادالت زانیم شیافزا

 يبـرا یفرعـ يها شهیر بیترغ و یخشک دوره طول در آب بهتر نفوذ رطوبت، دوره طول در يضرور
 ماننـد دارفـرج و خلـل اجسـام بـا کـه اسـت يا پروسـه يعمـود پوشش. شود یم مناسب یده  شکل
 شده جادیا يها سوراخ در ماسه ای برنج پوشاله ،هازهیسنگر با یلآ مواد از یبیترک ای ماسه ،هازهیر سنگ

 قطر و متر یسانت 60تا 45 دیبا شده جادیا يها سوراخ عمق. )2 شکل( شود یم اضافه شهیر محدوده در
  ). 30( باشد متر یسانت 3 حداقل آن

  
 ).30( ذغالی يماریب دیتشداز  يریشگیپ يبرا يچ عمودلجاد مایا یچگونگ -2شکل 

Figure 2. How to create  vertical mulching and placement of holes for the prevention  
of progression of the Charcoal disease (30) 
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 ،شـود اقـدام ر زنـدهیـغ يها شـاخه برداشـت يبرا دیبا ،باشد سودمند یانتخاب هرس اگر نیچن هم
 نیـا کاشـت دسـت و یعـیطب يها جنگل در .دینما می کند را يماریب گسترش روند عمل نیااحتماالً 

 از يریجلـوگ بـراي لـذا .ابـدی یمـ گسترش و توسعه تراکم درختان کاهش و توده بودن باز با يماریب
 تنک کـردن يها اتیعمل در .ردیگ قرار دخالت مورد کمتر توده و وستهیپ تاج پوشش دیبا آن گسترش

 که آن از قبل دیباو  نمود يبردار بهره چوب خرده ای کاغذ ریخم يبرا را ماریب درختان توان یم يتجار
 تـاج درصـد 15 از شـتریب که درختـان یدر صورت. شوند قطع ببرد، نیب از را درختان ارزش یدگیپوس

 در و سـوزانده و قطع نیزم محل تنه به نیتر کینزد در دیباشند با شده یخود را از دست داده و عفون
 يرو رایـز گذاشـت یبـاق جنگـل در را ها کنـده دیـنبا .گردد خارج زین ها آن يها کنده امکان صورت

 مانده یباق يها قارچ نی. همچنابدی یم توسعه ها قارچ ياستروما نیزم با حداقل ارتفاع از سطح يها کنده
 و اسپورزایی از تا سوزانده عاًیسر امکان حد در دیبا سوخت قابل يها چوبمرده و  درختان يرو فعال

. معـدوم گردنـد و هرس ر زندهیغ و آلوده يها شاخه دیبا مجموع در .شود يریجلوگ يماریب گسترش
 و یخشک دوره در ياریآب با د در حد امکانیبا ،اند دهید يکمتر خسارت که یدرختان ها يکار جنگلدر 

 قـدرت و یسـالمت حفظ يماریب نیا مقابل در عمل نیبهتر ، چونشود ها آن به يشتریب توجه یکودده
 تیسـاپروف ها قارچ از ياریبس شامل بلوط درختان تیاندوف جوامع .است نرمال حد در درختان شیرو

 یـیزا بیمـاريت یـگـر بـا قابلید یبرخ و ستیآنتاگون تیقابل با يها گونه از یبرخ عت،یطب در گسترده
نـه کنتـرل یدر زم ين وجود مطالعات محـدودیبا ا .کنند یمجاد یتعامل ا با هم ها گونه یبرخ .باشند یم
و جنگـل تـاکنون  یعـیط طبیانجام شده است، اما در مح یشگاهیط آزمایدر مح يمارین بیک ایولوژیب
 یتعامـل رقـابت ییبه منظور شناسا. گزارش نشده است يمارین بینترل اک يبرا يا گستردهت یچ فعالیه
 .B. mediterranea, D شـامل زا يماریبقارچ  یگونه اصل 3ت جداشده از بلوط و یقارچ اندوف 22ن یب

corticola و Discula quercina قـارچ، 8ر بلوط موثر هستند، به مطالعـه پرداختنـد. یکه در مرگ و م 
Bionectria solani، Dictyochaeta parva ،Penicillium spp ،Sporormiella minima، Trichoderma 

asperellum ،T. fertile ،T. harzianum ییتوانـا هـا قارچن یشدند. ا انتخاب مانند ک قارچ مخمری و 
ا یـ بست در فاصله منطقه روشن بازدارنـده و بنجاد یق ایاز طر را مارگریبدر برابر هر سه  يقو یرقابت

 يها سـهیر .داشتند زا يماریبقارچ عامل  يست به جایکامل قارچ آنتاگون ینیگزیش از حد با جایرشد ب
جاد حفـره یمانند ا يدیشد یکیرات مورفولوژییمنطقه بازدارنده رشد نامنظم و تغ یکیدر نزد ها مارگریب

 يها عصارهنشان داد که  ها یبررسن یز نشان دادند. عالوه بر ایو پالسمول دوسپوریل کالمیگسترده، تشک



  1395) 1)، شماره (5برداري از منابع طبیعی جلد ( حفاظت و بهره نشریه

65  

طور خاص،  به است. یت سمیفعال يدارا  T. fertileو D.Parva، S. minima عیحاصل از کشت ما یآل
  D.corticolaومیدیـکن یزن جوانـهو  هـا پاتوژندر مهار رشد هـر سـه قـارچ  یطور قابل توجه به ها آن

  ند.موثر
 یتیک مرحلـه انـدوفیـبعـد از  B. mediterraneaقـارچ ان کردنـد یب ،)2005( همکاران و ینیناس

ت یخاصـن ی، بنـابراشـود یم تـنشدرختـان تحـت  يجاد نکروز پوست رویباعث ا ینیب شیپرقابل یغ
در  B. mediterranea گونه بلـوط نسـبت بـه قـارچ يرومارگر یب ریغت یاندوف يها قارچ یستیآنتاگون
  تــه ازیســه وار یســتی. اثــرات آنتاگون)32( قــرار دادنــد یبررســمــورد  یشــگاهیآزماط یشــرا

  Acremonium sp.Aureobasidium pullulans ،Cladosporium cladosporioides، Epicoccum 

nigrum Gliocladium roseum ،Trichoderma viride و Verticillium spp قرار گرفت.  یمورد بررس
 یشگاهیط آزمایدر مح B. mediterraneaدر مقابل  ذکر شده يها قارچک از یست هر یت آنتاگونیخاص

 یع مـورد بررسـیط مـایدر مح مارگریبزان رشد قارچ یم يریگبا اندازه و PDA يرو ییتا با کشت دو
ت یخاص Acremonium sp و  A. pullulans،C. cladosporioides ییش کشت دو تایآزما .قرار گرفت

  رشـد E. nigrum  ،Verticilliumکـه در صـورت وجـود هـر گونـه نشـان داد را یفیضع یستیآنتاگون
B.mediterranea بـر  یتین اثـر پـارازیموثرتر يکودرما دارایتر .ابدی یمکاهش  یصورت قابل توجه به

 در یجزئـ يریتـاث تواند یم ستیآنتاگون يها قارچ ینسب یفراوان. باشد یم B. mediterraneaه قارچ یعل
 . کند فراهم اهانیگ سالمت روند

  
   يریگجهینت

 شیافـزا بـا همراه جهان يروزانه يدما انگنیم که ورندبا نیا بر یشناس میاقل علم دانشمندان شتریب
 نیچن در. است شیافزا به رو ها البیسوقوع  و یسال  خشکتداوم  مانند ییو هوا آب راتییتغ یفراوان
 و آب حـوادت از یناشـ تـنش تـراکم و یفراوانـ شیافزا ریتاث تحت ها جنگل ادیز احتمال با یطیشرا
 قیـطـور دق بـه دیبا سالم يها جنگل روي میاقل راتییتغ از یناش اثرات نیبنابرا، رندیگ یم قرار ییهوا

 شیافـزا لیـدلچند  به یجنگل درختان يرو یقارچ يماریب از یناش خسارت. دریگ قرار یابیارز مورد
 بـه مسـتعد را درختـان مشـخص به طـور که البیس و یخشک مانند زنده رهیغ يهاتنش )1( :ابدی می

انتشـار  ،یـیزا اسـپور بـر رطوبـت و حـرارت درجـه باال رفـتن )2( ،کنند یمه یثانو يزا يماریعوامل ب
، کند یم مطلوب یمشخص يهامارگریب يبرا را طیشرا ادیز احتمال به هوا، و آب در رییتغ وها مارگریب
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 معـرض در ها مارگریب که یزمان است ممکن میاقل راتییتغ لهیوسه ب هامارگریب مهاجرت و وعیش، )3(
 گـردد يماریب یپراکنش مکان و وعیش شیافزا باعث رندیگ یم قرار بالقوه يها ناقل ای دیجد يها زبانیم
 شود ظاهر يدیجد داتیتهد دیجد يها گونه هجوم ای ها گونه بیترک در رییتغ با است ممکن )4 و 1(
 حـرارت درجـه يبـاال نیانگیم باشد، وابسته حرارات درجه به تواندیم يماریب جادیا و یآلودگ .)35(

 تیـاهم يدارا زین ما کشور در مسئله نیا که يطور به شود مارگریب شتریب گسترش باعث است ممکن
 بـه نیهمچن و کشور غرب، يخزر بلوط يها جنگل در کل يمارین بیا است ممکن رایز ،است يادیز

 یتکامل لیپتانس يدارا که B. mediterraneaمانند قارچ  يهامارگریب. ابدی گسترش زیارتفاعات ن طرف
 در طیشرا يبرا شدن آماده و خطر زانیم برآورد منظور به دیبا هستند شتریب خسارات جادیا يبرا يباال

 يبرا یمطلوب کنترل مناسب و ن با توجه به آن که روشیهمچن .شوند ییشناسا قیدق طور به رییتغ حال
 يهـا قارچن یبـده یـچیدرك بهتـر روابـط پ ياسـت بـرا ينشده است. لذا ضرور گزارش يمارین بیا

تـا بتـوان بـر  ردیـگصورت نه ین زمیدر ا يتر عیوسنده مطالعات ید درآیبااهان، یموجود در گ تیاندوف
 برابـر در یعـیطب یوکنترلیـب يها ياستراتژ توسعه يبرا يدیمف يها افتیرهبه دست آمده  جینتا اساس
 .داد ارائه بلوط زوال درختان موثر در زا يماریب عوامل

  
  یجیترو يها افتیره

بلـوط کشـور  يهـا جنگل در سـطوح بلـوط ذغـالی يمـارید بیاز گسترش و تشد يریشگیپ يبرا
 فشردن نمودن خاك اجتناب گردد. و  نمودن درختان یمانند زخم يها تنشجاد یاز ااست  يضرور

 يهـا روشاز  تـوان یم یجنگلـ يها پارك در سطوح کوچک و يمارین بیت ایریمد کنترل و يبرا
  .خاك استفاده نمود ییت مواد غذایتقوو  ول خشکدر فص ياریاز جمله آب یتیحما و یپرورش

در  یسـطح يجـاد آتـش سـوزیابلوط،  ذغالی يماریقارچ عامل ب ياکولوژ يهایژگیبا توجه به و
در حد امکـان و اجتنـاب از دخالـت  ها آنسوزاندن  خشک و يها تنهو  ها هشاخفصل خزان، برداشت 

 .دینماکمک  يمارین بیو کنترل ا يریشگیبه پممکن است  ،ش از حد در جنگلیب

 ، کنتـرل ويریشـگی، پییدربـاره شناسـاهاي علمـی  یافتـه توان یم یآموزش يها کارگاه يبا برگزار
 . کردمنتقل  ییو اجرا یقاتیتحق يها بخشبه را بلوط  ذغالی يماریت بیریمد
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Abstract 
Background and objectives: Biscogniauxia mediterranea as an opportunistic 
fungus and cause of Charcoal disease is a major problem in the oak forest stands 
with Mediterranean and sub-Mediterranean climate. For the first time in Iran 
charcoal disease was observed in 2011 in Hyrcanian and Zagros forests on the 
species of Quercus castaneifolia, Zelkova carpinifolia, and Q. brantii, respectively. 
However there is not accurate information about the risks and threats of this 
disease in the country's forests.  
 
Materials and methods: This research focuses on evidences and effective pattern 
on presence, spread and comprehension of processes and interaction of charcoal 
disease agent with forest trees and finally its control and management methods. 
 
Results: Symptoms of B. mediterranea cankers include the reduced canopy crown 
volume, dry branches and pieces of the bark around tree. Many factors, such as 
defoliation, saturated soil moisture, soil compaction and removal, excavation 
within the root crown, drought, ground water table drop, nutrients limitation, 
competition or high density of trees and dust can cause ecosystem weakness and 
spread of the disease. There is not an efficient method to control the disease except 
to cut and remove the infected trees from forest. But the most effective 
management strategy is to avoid stress on trees, so that trees can improve their 
ability to defend themselves against the disease. Few in vitro studies have been 
performed via antagonistic fungi for biological control of disease, but no effective 
method in forest ecosystem has been reported. 
Conclusion: Most likely the forests are affected by stress due to climatic change; 
therefore, the effects of climate changes on healthy forests should be carefully 
                                                             
*Corresponding author; karamij_2008@yahoo.com 



یکاوس محمدرضا و یکرم لیجل

72  

evaluated. The climate changes cause pathogens outbreak and migration and 
introduction of new hosts and potential vectors. These factors increase outbreak 
and spatial distribution of forest trees diseases. Therefore because of the severe 
damage of this disease to forests in north and west of Iran, more comprehensive 
studies should be done in these forests to provide useful approaches to control oak 
charcoal disease. 
 
Keywords: Charcoal disease, Droughts, Climate changes, Biscogniauxia 
mediterranea 
 
 


