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 اهمیت موضوع

 صورتباشد که بهشمال کشور می هایهای بومی و با ارزش جنگل( از گونهBuxus hyrcanaشمشاد )

سته از استان گیالن تا استان گلستان پراکنش دارد. از جنس شمشاد فقط یک گونه در ایران وجود های ناپیوتوده

ها هزار اصله سالیان اخیر بیماری بالیت شمشاد بیش از هزاران هکتار، ده دارد و از درختان ممنوع القطع است. در

های شمشاد و مبارزه با این بیماری گاهها اصله نهال شمشاد را خشک نموده است. لذا حفظ ذخیرهدرخت و میلیون

   تواند این درخت زیبا و با ارزش را از خطر انقراض حفاظت نماید.خطرناک می

 

 )شرح مساله( مقدمه

 گونمه در مقابمل رمار   های شممال کشمور اسمت. ایمنهای بومی و مهم جنگلدرختان شمشاد هیرکانی از گونه

 وده و های شمشماد آلمعامل بیمماری بالیمت شمشماد بسمیار حسماس اسمت و تماکنون سمطا وسمیعی از رویشمگاه

( و غیرجنسممی Calonectria pseudonaviculataصممورت جنسممی )اند. رممار  عامممل بیممماری بهشممده خشممک

(psudonaviculatum Cylindrocladium) ایمداری کند. شمرایط مناسمب آو و هموایی و پدر طبیعت زیست می

گونه را در معمرض تهدیمد و انقمراض رمرار داده اسمت. مهمتمرین مدت این رار  در بقایایی گیاهان آلوده اینطوالنی

بماران و  وحش،تجهیزات کشاورزی و وسایل نقلیه، انسان و سایر حیات عوامل انتقال رار  شامل؛ رلمه و نهال آلوده،

تدریج سایر مراحمل هها و بباشند. این بیماری در صورت کنترل نشدن در ابتدا موجب مرگ نونهال و نهالآبیاری می

 .  نمایدسنی را آلوده و خشک می

 هاافتهین یترمهم

 شمشاد  مدیریت بیماری بالیت 

      تعیین موثرترین روش حفاظت نهال درختان بیمار شمشاد 
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 ر مستندات(یها، جداول و سا)مشتمل بر شکل يلیاطالعات تکم

و بیممار شمشماد  یافتهدانکن بیشترین فراوانی و حفاظت از نونهال شمشاد را در توده تخریب نتایج آزمون چنددامنه

 (.  1هم بدست آمد )شکل  درصد با 21داری را در سطا اصله( و اختالف معنی 121با میانگین تیمار آهک ) توسط

 

 
  ها شمشاد.تأثیر ترکیبات بر کنترل بیماری بالیت و فراوانی نونهال -1 شکل

 

شدن  داربرگ( و بازرویی و 3ل دامنه دانکن بیشترین فراوانی زادآوری و حفاظت نهال )شکج آزمون چندنتای

درصد را  21نشده( در مقابل بیماری بالیت در سطا احتمال ( در توده طبیعی )تخریب2درختان شمشاد )شکل 

  استفاده از تیمار کلر نشان داده است.

 

  

 تأثیر تیمارها در حفاظت از نهال شمشاد  -3 شکل

 .در مقابل بیماری بالیت در توده طبیعی شمشاد

 بیماری تأثیر تیمارها در مدیریت  -2 کلش

 . توده طبیعی شمشادبالیت 

 


