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 اهمیت موضوع

اي از باشند. در میان طیف گستردهدرختان در سلسله جبال زاگرس و البرز مي ترینهاي بلوط از مهمگونه

زا، مؤثرترین عوامل تهدیدکننده سالمت جنگل و درختان هاي بیماريسالي و قارچعوامل زنده و غیرزنده، خشک

ویژه ي بلوط بههاي قارچي مانند قارچ عامل بیماري زغالسالي بر گسترش برخي از بیماريباشند. خشکجنگلي مي

هاي ( یکي از قارچBiscogniauxia. mediterraneaقارچ عامل بیماري زغالي ) .باشددر درختان جنگلي مؤثر مي

علت ایجاد شانکرهاي زغالي در درختان اي است که بهمدیترانهاي و نیمهوهواي مدیترانههاي با آبمشهور در جنگل

 تبدیل اندویژه مناطقي که دچار تغییرات آب و هوایي شدهبلوط جهان بههاي بلوط به یکي از مشکالت اصلي جنگل

بررسي شدت خسارت، تراکم درختان بیمار و تعیین برخي از عالئم منظور حاضر به تحقیقبنابراین  .شده است

  .بیماري زغالي بلوط روي بلوط بلندمازو در پارک جنگلي قرق استان گلستان انجام گردید

 

 )شرح مساله( مقدمه

، ولي هنوز اطالعاتي دقیقي درباره هاي ایران استبیماري زغالي بلوط یکي از عوامل خشکیدگي بلوط در جنگل

بلوط  ماریدرختان ب يشدت خسارت و فراوان يبررس منظوربه نیبنابراخطر و تهدید آن در کشور وجود ندارد. 

پارک چهارم در برداري نقطه مرکز یکپالت در قالب نمونه 29درخت بلندمازو در  424هاي مربوط به داده، بلندمازو

 0/14که طوريباشند بهدرصد از درختان، آلوده به بیمار مي 06نتایج نشان داد  دید.آوري گرجنگلي قرق جمع

دلیل توسعه بیماري و ایجاد شانکرهاي عمیق توان بازیابي سالمت ها بهدرصد از آن 2/51درصد کامالً خشکیده و 

متر اتفاق افتاده است، تيسان 16-56خود را نخواهند داشت. بیشترین درصد خشکیدگي در درختان با دامنه قطري 

داده بود. نتایج برازش رگرسیون پواسون  متري رخسانتي 46اما بیشترین تمرکز بیماري در درختان با قطر بیش از 

درصد شدت خسارت یک درجه افزایش  22متر قطر درخت، با احتمال سانتي 212/6تا  316/3نشان داد با افزایش 

هاي ایجادشده در یابد. همچنین فراواني زخمبیمار شدن درختان افزایش مي یابد و با افزایش قطر احتمالمي

شود از تعداد زخم هاي باالتر بود ولي هر چه بر شدت خسارت افزوده ميسطوح خسارت پایین بیشتر از خسارت

  گردد.کاسته و بر عمق آن افزوده مي
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 ر مستندات(يها، جداول و سا)مشتمل بر شکل يلیماطالعات تک

داده است کهه در بیشترین خسارت در درختاني رخ .رودهاي خسارت باالتر ميسینه درختان میزان کالسه با افزایش قطر برابر

  (.1 )شکل نهایت خشک شدن قرار دارند سن زادآوري هستند و این درختان در معرض تهدید آلوده شدن و در
 

 
 . متربه سانتی برابرسینههای قطر بلوط در کالسه زغالیهای مختلف خسارت بیماری فراوانی نسبی شدت -1ل شک

 

متر روي تنه درختهان وجهود دارد. سانتي 156متر و باالتر از سانتي 6-36ترتیب در ارتفاع بیشترین و کمترین فراواني زخم به

متري تنه درختان سانتي 6-36متر در ارتفاع سانتي 36هاي با عمق بیشتر از یدگيمتر و پوسسانتي 6-2هاي با عمق فراواني زخم

  (.5 مشاهده شد و بیشترین درصد فراواني زخم در این محدوده ارتفاعي تنه مشاهده گردید )شکل
 

 
 . درختان مختلفارتفاع  در بلندمازو درختان تنهی دگیپوس و زخم عمق فراوانی -5 شکل

 

باشهد متهر، مهيسهانتي 16-56، 166<ترتیب مربوط به درختان با کالسه قطهري خشکیدگي تاج درختان بهبیشترین درصد 

  (.4 )شکل
 

 
 . بلندمازو درختان قطریی هادر کالسه تاج خشکیدگی درصد -4 شکل


