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  دهيچك
 آن بـاالي  خسارت و جنگلي درختان از زيادي تعداد مرگ و زوال از متعددي هاي گزارش) ۱۳۹۱-۱۳۸۷ (گذشته هاي سال طي
 بـه صـورت     هاي بيمـاري   نشانه. بود يافته انتشار زاگرس كوه رشته هاي جنگل در سرعت به بيماري. شد واصل كشور غرب در

 اي شدن و خزان بي هنگام منظره عمومي بخشي از جنگل كه در آن بيماري شـايع اسـت، تـراوش                      زوال و مرگ درختان، قهوه    
ها و خروج حجم زيادي صمغ تيره از تنه درختان مسن قابل توجه بود، قهـوه اي      صمغ سفيد در محل شروع آلودگي روي شاخه       

دهنده آلودگي نسوج بود،     پايين درخت که نشان    هاي آوند چوبي در سرتاسر ارتفاع تنه به سمت باال و           شدن نسوج چوب و دسته    
 ۵۰* ۱۰۰هاي ذغالي به صورت شانکرهاي بزرگ با ابعاد        ديده شد، در پاييز و زمستان بعد اكثر درختان مبتال از بين رفته و نشانه              

رختـان مـشهود   متر حامل اليه سياه براق يا مات استروماي قارچ در سطح چوب كه وجه تسميه اين بيماري اسـت روي د             سانتي
هـا و    هـا، آسـك    در ايـن مرحلـه پريتـسيوم      . شکاف خوردن پوست تنه و جدا شدن آن نيز در اين فصل قابل رويـت بـود                . بود

 ريبـوزومي آنهـا بـا     ITS  ،DNA هـاي قـارچ و تـوالي ناحيـه      مرفولوژيک نمونـه ويژگيبررسي . آسكوسپورها قابل رويت بود
Biscogniauxia mediterraneaماهه بلوط  هاي شش هاي مورد آزمايش روي نهال زايي جدايهنتايج آزمون بيماري. ت تطبيق داش

 ايـالم،  بلـوط  هاي جنگل در ايراني بلوط درختان مرگ و زوال تحقيق اين در. ايراني پس از دو ماه نيز در گلخانه به اثبات رسيد          
ــتان، ــارس لرسـ ــه و فـ ــد و کهکيلويـ ــي بويراحمـ ــل و بررسـ ــاري عامـ ــالي بيمـ ــوط ذغـ ــشتر در بلـ ــاطق بيـ   منـ

B. mediterranea عامـل  بـا  مازو بلند و آزاد درختان مرگ و زوال ذغالي، بيماري چنين هم شد، تشخيص B. mediterranea  بـا 
 جنگلـي  هاي گونه ديگر و بلوط مختلف هاي گونه از ذغالي بيماري. شود مي گزارش نيز گرگان دلند هاي جنگل در باال خسارت

گيري بيمـاري    اين اولين گزارش از همه    . سازد مي مرگ و زوال دچار را بلوط درخت هکتار صدها و تاس شده گزارش دنيا در
  .است ذغالي درختان جنگلي در سراسر کشور
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  مقدمه
 درختي موجـود     ترين و فراوانترين گونه    در ايران بلوط مهم   

زاگرس از  . در غرب کشور، به ويژه در منطقه زاگرس است        

منتهي اليه شمال غربي ايران آغاز و سپس غـرب و جنـوب          

ها ماننـد قـوس بزرگـي       اين کوه . دکن  غرب ايران را طي مي    

سراسر غرب، جنوب غرب و جنـوب ايـران را فـرا گرفتـه              

هـاي ايـالم،      هاي اين ناحيه در اسـتان     جنگل). ۱٩٩٤فتاحي(

لرستان، کرمانشاه، خوزستان فارس، کهکيلويه و بوير احمد        

در غرب ايران سه گونه اصلي و مهـم بلـوط     . گسترش دارد 

ــي   ــوط ايران ــامل، بل   ،Q. brantii (Quercus persica(ش

Q. infectoria  و Q. libani ــود دارد ــره( وج  اي و جزي

 از تيـره  .Q. brantii Lindl گونه). ٢٠٠٣ابراهيمي رستاقي 

Fagaceae  (Govaerts & Frodin 1998)   از شـمال غربـي

تا جنوب شرقي رشته کـوه زاگـرس و در تمـام جهـات و               

هـاي    ترين پـراکنش را بـين گونـه       ارتفاعات روييده و وسيع   

ــرس دارد    ــشي زاگ ــوزه روي ــوط در ح ــنس بل ــوط . ج بل

درختي است بزرگ بـا ارتفـاع متوسـط    ) Q. brantii(ايراني

 و تنها گونه (Huxley 1992)  متر۲۰ متر، گاهي تا ۸حدود 

بلوط موجود در سه استان ايالم، کهکيلويـه و بويراحمـد و            

هـا اخـتالف      فارس اسـت، در مـورد وسـعت ايـن جنگـل           

) ١٩٩٤ (ثـابتي نظرهاي زيادي بـين محققـين وجـود دارد،           

 ميليـون هکتـار و      ۴مساحت جوامع بلوط منطقه زاگرس را       

  . اند ده هکتار برآورد نمو٢٨٤٨٠٠٠آن را ) ۱٩٩٤ (فتاحي

 Quercus castaneifolia C.A.Mey بلند مازو با نام علمـي 

. هاي البرز مـي باشـد       بومي قفقاز و کوه    Fagaceaeاز تيره   

تـرين    هـا، بـا ارزش      هاي بلند مازو، پس از راشـستان        جنگل

). ١٩٩٤ثـابتي   (آينـد   مار مـي  تيپ جنگلي شمال ايران به شـ      

 Zelkova carpinifoliaبــا نــام علمــي    درخــت آزاد

(.Pall )Dippel  ، Zelkova ــا  از  Caucasian Zelkova ي

 درختي است با قامتي متوسط تـا بلنـد بـه            Ulmaceaeتيره  

   متــر، تــاج درخــت گــسترده، قطــر تنــه ۳۵ تــا ۲۰ارتفــاع 

ــا  ــومي   م۲آن تـ ــت آزاد بـ ــت، درخـ ــر اسـ ــازتـ  و قفقـ

   اســــتخــــزر جنــــوبي و جنــــوب غربــــي البــــرز 

 (Andrews 1994; Davis 1988 & Hunt.1994) .  

شيوع بيماري زوال درختان بلوط در جنگلهاي ايـالم         

 توسط کارشناسان محلـي گـزارش       ۱۳۸۷و لرستان در سال     

در سال  .  زمان عامل بيماري مشخص نشد     شد، ليکن در آن   

هاي جديدي از زوال درختان بلنـد مـازو          نيز گزارش  ۱۳۸۸

در . در گرگان به ويژه در پارک جنگلي قرق واصل گرديـد          

 نخستين بار نشانه هـاي بيمـاري زوال و          ۱۳۸۸زمستان سال 

ذغالي درختان بلند مـازو در توستـسگان و پـارك جنگلـي             

 Biscogniauxia mediterranea (De قرق ديده شد و عامـل آن 

Not.) O. Kuntze   معرفـي شـد  .(Mirabolfathy et al. 2011) 

  اسـت و بـه   Xylariaceae از تيرهB. mediterraneaقارچ 

عنوان عامل شانکر ذغالي در دنيا بـه خـوبي شـناخته شـده              

ها و بيمـاري    است، اين قارچ عامل نکروز نسوج تنه، شاخه       

مـي  ) (Quercus  گونـه هـاي بلـوط      ذغالي براي تعدادي از   

آلوده کننده اوليه   B. mediterraneaآسکوسپورهاي . باشد

زني آنهـا    براي ايجاد بيماري هستند، دماي بهينه براي جوانه       

C ° ۳۵    درجه سلسيوس هـم جوانـه   ۳۰ و ۲۵ است، اما در 

  جوانــه زدن آسکوســپورها روي نــسوج آســيب . زننــد مــي

ــسوج  ــر از نـ ــب بهتـ ــه مراتـ ــده بـ ــورت ديـ ــالم صـ  سـ

  . (Vannini et al. 1996)گيرد مي

مرحلـه انـدوفيتي طـوالني دارد و در ايـن      اين قـارچ 

مرحله فاقد عالئم است، حضور آن در گياهان فاقـد عالئـم    

در پائيز به مراتب بيـشتر از بهـار و تابـستان رديـابي شـده                

اين قارچ در شرايط تنش خشکي و دمـاي بـاالتر از            . است

   مهـاجم و سـريع عمـل مـي کنـد،            حد معمول به صـورت    

تاثير قابل مالحظه ميـزان آب بافـت در حـضور قـارچ بـه               

ــه     ــارچ در مرحلـ ــعه قـ ــت و توسـ ــيده اسـ ــات رسـ   اثبـ
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انـدوفيتي وابــسته بــه کــاهش پتانـسيل آبــي ميزبــان اســت   

(Vannini and Scarascia Mugnozza 2001) . رابطه بسيار

 نزديک بين تنش خشکي و حساسيت گونه هاي بلـوط بـه           

در جنگـل و    B. mediterraneaدر برابـر   Q. cerrisويژه 

شرايط گلخانه به اثبات رسيده است، به نظر مي رسد قارچ           

 که آنجا از. آوندهاي تحت تنش خشکي را کلونيزه مي کند

 طـوالني  مرحلـه  لحـاظ  بـه  آلـوده  درختان در قارچ رديابي

 و رديــابي نيــست، پــذيرامکــان ســهولت بــه آن انــدوفيتي

 هـاي روش از اسـتفاده  با آلودگي مراحل چگونگي شناخت

ــولي ــد مولک ــريع  Real-time PCRوPCR مانن ــر س  و ت

 ;et al. 2005; Collado et al. 2001 (اسـت  تـر  حـساس 

Mazzaglia et al. 2001  .(Luchi  
بيمــاري ذغــالي درختــان جنگلــي مــسئله جــدي در 

 و اســلووني) (Nugent et al. 2005هــاي پرتغــال جنگــل

2005) Ogris  (Jurc &   ــاي ــا، امريک ــت و از افريق  اس

 San Martin) مرکزي، اروپا و روسيه گزارش شـده اسـت  

Gonzáles & Rogers 1993; Manion and Griffin 

1986; Ju et al. 1998) .   شـيوع چـشمگير بيمـاري روي  

Q. ilex, Q. suberi   در افريقا، اسپانيا، پرتغـال، اسـلووني و 

خسارت  ).(Jurc and Ogris 2005ايتاليا گزارش شده است

بيماري زوال درختان بلوط به طور وسيع در نواحي مرکزي          

ــا   ــراه ب ــا هم ــوبي ايتالي ــزارشB. mediterraneaو جن    گ

 .Q. cerris, Q. frainetto,Q شـــده اســـت و از روي

pubescens   گـــــــــزارش شـــــــــده اســــــــــت  

(Ragazzi et al. 1989).   در صـد درختـان   ۵/۴۱در پرتغـال 

بيمار بوده اند و عامل اصـلي   )Cork oak( هبلوط چوب پنب

ــاري  ــت B. mediterraneaبيمــــ ــوده اســــ   . بــــ

(Macara 1975) اســپونرSpooner 1986) ( رشــد وســيع

را روي شــــاه  B. mediterraneaاســــتروماي قــــارچ 

از بريتانيا گزارش نموده که سبب ) Castanea sativa(بلوط

. سـت جدا شدن پوست در ناحيه وسيعي از تنه شده بـوده ا           

نکته جالبي که او بدان اشاره مي کند اين است که شواهدي           

دال بر آتش سوزي درختان افتاده در کف جنگـل نبـوده و             

اين درختان در خاک شني بـا زهکـش مناسـب هـم رشـد               

سـالي تابـستان قبـل را دليـل         نموده بودند، ليكن اثر خشک    

   .داند احتمالي بروز عارضه مي

 

  بررسي روش

ــال ــاي  در سـ ــت  ۱۳۹۰و  ۱۳۸۹هـ ــا دريافـ ــان بـ  همزمـ

هايي از شـدت و گـسترش بيمـاري زوال و مـرگ              گزارش

هـاي زاگـرس، از      درختان بلوط در منطقه وسيعي از جنگل      

زيـست،       هاي نواحي چغاسبز، منجـل، پـارك محـيط           جنگل

هاي بلـوران و    گاه ارغوان واقع در استان ايالم، جنگل        ذخيره

نصير   كي و قلعه  هاي كر  جنگل كونابي در كوهدشت، جنگل    

هاي دهدشت، باشت و     دختر در استان لرستان، جنگل      در پل 

هـاي کهکيلويـه و       هاي جنگلـي اسـتان     گچساران در عرصه  

هاي تنگ حنا، تنـگ ابوالحيـات ، بـرم و         بوير احمد، جنگل  

کازرون در استان فـارس و پـارک جنگلـي دلنـد واقـع در               

راي  بازديـد و از درختـان جنگلـي دا         ۱۳۹۱گرگان در سال    

  شـامل بلـوط ايرانـي    عالئم بيمـاري ذغـالي، زوال و مـرگ   

(Q. brantii) در استانهاي ايالم، لرستان، فارس و کهکيلويه 

ــازو   ــد م ــد و بلن ــوير احم    و آزاد(Q. castaneifolia)و ب

 (Z. carpinifolia)از . نمونه برداري شـد  در استان گلستان

نسوج آلوده پوست و چوب درختان داراي عالئـم بيمـاري          

هــاي  آوري شــد و بــا اســتفاده از روشهــايي جمــع نمونــه

بررسي  هاي بيماريزاي گياهي متعارف براي جداسازي قارچ

هاي مرفولوژيك ريسه، فرم کنيديومي قارچ در        شد، ويژگي 

ــشت  ــيط ک ــسيوم  مح ــتروما، پريت ــصنوعي و اس ــاي م  و ه

هاي طبيعي روي پوست و      آسکوسپورهاي قارچ در آلودگي   

 ريبوزومي  ITS ناحيه DNAتشابه توالي. چوب مطالعه شد

 JF295127 هاي هاي جدايه يك جدايه بلوط ايراني با توالي
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-  JF295129  بانك ژن)http://www.ncbi.nlm.nih.gov( 
شـد   بررسـي و مقايـسه   BLASTN افـرار  با استفاده از نـرم 

(Altschul et al. 1990)  .  

هاي شش ماهه    زايي جدايه چغاسبز روي نهال    بيماري

در ) ۲۰۱۱ (ميرابـوالفتحي و همكـاران    بلوط ايراني با روش     

  . شرايط گلخانه به اثبات رسيد

  

  بحث و نتيجه
 بيمـاري  هـاي نـشانه در قريب به اتفاق مناطق مورد بازديـد      

شاهده  مـ  وسـيع  طـور  بـه  خسارت باالي آن     و بلوط ذغالي

هاي بيماري به صـورت زوال و مـرگ درختـان،            نشانه شد،

اي شدن و خزان بي هنگام منظـره عمـومي جنگـل در              قهوه

در تيـر مـاه     . هايي كه بيماري شايع بود، مشاهده شد       قسمت

اي تغييـر   هاي بخش آلوده جنگل به قهوه  برگ% ۵۰بيشتر از   

ه و   خشک شد  رنگ يافته، در بهار تعدادي از درختان کامالً       

در تعدادي ديگر پوست درخت به صـورت نـواري از تنـه             

هـاي ناحيـه طوقـه        و فقـط پـاجوش     1B)شـكل (جدا شـده  

ها در درحتان بيمار بلند مـازو         پاجوش .درخت سالمت بود  

کـه در درختـان بلـوط     در ناحيه طوقه ظاهر شده، در حـالي    

هاي بااليي    روي بخش  هاي ريز جديد مستقيماً    ايراني شاخه 

. شـوند  محل آسيب و تـراوش صـمغ ظـاهر مـي          تنه و زير    

هاي جوان بلوط و تنه درختـان مـسن          پوست ساقه در نهال   

تـراوش  . 1C,1E) هـاي  شـكل (آزاد پوسته پوسته مي شـود  

ها و حجـم     صمغ سفيد در محل شروع آلودگي روي شاخه       

زيادي از صمغ تيره روي تنه درختان مسن قابل توجه بود،           

جـات آونـد چـوبي در       اي شدن نسوج چوب و دسـته       قهوه

سرتاسر ارتفـاع تنـه بـه سـمت بـاال و پـايين درخـت کـه                  

دهنده توسعه اندوفيت قـارچ و آلـودگي نـسوج بـود،             نشان

در اسـتان گلـستان در اواخـر اسـفند     . 1A) شكل(ديده شد

  هاي ذغالي بـه صـورت شـانکرهاي بـزرگ بـا ابعـاد              نشانه

روماي متر حامل اليه سياه براق يا مات اسـت    سانتي ۵۰* ۱۰۰

قارچ در سطح چوب روي درختان زوال يافته و افتاده قابل           

شکاف خوردن پوسـت تنـه و جـدا         . 1D)شكل(رويت بود 

شدن آن در درختان بلند مازو و آزاد در منطقه گلـستان در             

اواخــر فــروردين مــاه و در فــارس اواخــر اريبهــشت مــاه  

هـا   مشاهده شد و در زير پوست استروماي حامل پريتـسيوم   

شده بـود و آسکوسـپورهاي بـالغ از آسـک خـارج      تشکيل  

آسک جوان در ايالم در شهريور، در گلـستان در          . شدند مي

اواخر فروردين و در فارس در اواخر اريبهشت ماه رويـت           

  . شد

/. ۲اي با قطر    هاي تخم مرغي وارونه تا غده      پريتسيوم

  هـا  ميليمتـر، داراي اسـتيول برجـسته و سـياه، آسـك           /. ۳تا  

اي  اي، آسكوسـپورها قهـوه     ه آميلوئيـدي صـفحه    داراي حلق 

تـر و گـرد داراي       تيره، بيضوي، بـه سـوي دو انتهـا باريـك          

شكاف تندشي مستقيم در راسـتاي طـول آسكوسـپور بـود            

هـاي قـارج بـا        مرفولوژيک جدايه  ويژگيبررسي   .)۲شكل(

هـاي قـرق اسـتان       بررسي انجام شده نگارنـده روي نمونـه       

 Biscogniauxia mediterranea (De Not.) O. Kuntze گلستان

 ريبـوزومي جدايـه   ITS  ،DNAتوالي ناحيـه . تطبيق داشت

يكـسان  B. mediterranea  بـا قـارچ   بلوط ايراني نيز كامالً

  ). ۲۰۱۱ ميرابوالفتحي و همكاران(بود 

هاي مورد آزمايش بـا      زايي جدايه نتايج آزمون بيماري  

مايه زني،  هاي تغيير رنگ نسوج چوب در محل         بروز نشانه 

پيشرفت نكـروز در دو جهـت بـاال و پـايين سـاقه، مـرگ                

ماهه پـس از دو مـاه در گلخانـه و بازيـابي              هاي شش  نهال

ــشان داد    ــود و ن ــت ب ــوده مثب ــسوج آل ــارچ از ن ــدد ق   مج

B. mediterranea قـارچ  ايـن .  عامل بيماري ذغالي اسـت 

 بـراي  ذغـالي  بيمـاري  و ها شاخه و تنه نسوج نکروز عامل

   شـده  معرفي آزاد و) Quercus (بلوط هاي گونه زا تعدادي
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، جـدا شـدن نـواري       )A(قهوه اي شدن نسوج چوب در سرتا سرتنه درخـت           : هاي بيماري ذغالي در بلوط ايراني به صورت        نشانه .۱شكل

  ) D, E(، و در درخت بلند مازو و آزاد )C(، پوسته پوسته شدن پوست )B(پوست از تنه درخت 

Fig. 1. The symptoms of charcoal disease on Quercus brantii as brown-black discoloration of woody tissues (A), 

strip bark peelingand on stem (B) and the bark scaling (C) and symptoms on Quercus castaneifolia and 

Zelkowa carpinifolia (D, E).  

  

 
  روي بلوط ايراني Biscogniauxia mediterranea  آسكوسپورهاي.۲شكل

Fig. 2. Ascospores of Biscogniauxia mediterranea on Quercus brantii 

  

  . (Hawksworth 1972)  است

ــوط  ــق وضــعيت خــشکيدگي بل ــن تحقي ــاي  در اي ه

هاي گلستان، ايالم، کهکيلويه و بويراحمـد، فـارس و           استان

ـ         ودگي نـشان داد کـه عاليـم       لرستان از نظر نوع و ميـزان آل

بيماري در اين مناطق مشابه و شامل ترشح شيره گياهي در           

ــسمت ــت،   ق ــشکيدگي و زوال درخ ــاه، خ ــوده گي ــاي آل ه

آبکشی و   جداشدن پوست درخت، تيره و سياه شدن نسوج       

در . چوب به همراه تشکيل اسـتروماي عامـل بيمـاري بـود           



  ۲۵۷-۲۶۳: ۱۳۹۲ سال / ۲ماره ش / ۴۹جلد   /هاي گياهيبيماري 

۲۶۲  

  به دليل بـارش مناسـب بـاران و کـاهش تـنش             ۱۳۹۰سال  

ــه و     ــتان کهکيلوي ــاري در دو اس ــدت بيم ــسالي ش خشک

 . بويراحمد و فارس کاهش يافته بود

هاي مداوم باعـث خـروج آسکوسـپور و          بارش باران 

رطوبت باال باعث جوانه زدن آنها مي شود، امـا در مرحلـه             

اندوفيت پتانسيل آبي پايين بـستر، شـرايط رشـد و توسـعه            

ي و دمـاي بـاالتر از   سازد، لذا تنش کم آبقارچ را هموار مي  

حد معمول در يك پروسه زماني، از عوامل مطلـوب بـراي            

براساس مطالعات انجـام شـده در       . گيري بيماري است   همه

منابع بيماري ذغالي درختـان بلـوط معمـوالً پـس از بـروز              

سـالي شـيوع و     هايي ماننـد بـاال رفـتن دمـا و خـشك             تنش

رها در آسکوسـپو . (Vannini et al. 1996)يابد گسترش مي

تر توسعه يافته و بافت پوست و چوب        سطوح زخمي سريع  

  . (Vannini and Valentini 1994) پوسانند را آلوده ساخته و مي

هاي بيماري ذغـالي بلـوط بـه طـور وسـيع در               نشانه

هاي ايالم و لرستان      هاي مورد بازديد در استان     تمامي جنگل 

 جـدا   مشاهده شد، در اين مناطق عوامل ديگر قـارچي نيـز          

هـاي جـدا شـده بـا اسـتفاده از            گرديدند و تشخيص قـارچ    

هاي مرفولوژيك و مولكولي انجام شد و از هـر يـك             روش

ــه ــسه  جداي ــد  CBSاي در موس ــداري گردي ــد نگه .  هلن

  و Phoma humicolaهــاي تــشخيص شــده شــامل  قــارچ

P. macrostoma و Leptosphaerolina australis و 

Stagonosporopsis crystalline و Microsphaeropsis 

olivaceum           كـدام    بودند كـه براسـاس منـابع موجـود هـيچ

 بلـوط  مختلـف  هـاي  گونه. زاي مهمي نيستند  عوامل بيماري 

 در ولـي  هـستند،  حـساس  هـوايي  و آب تغييرات به نسبت

 بردبـاري  ميـزان  و اکولوژيـک  سـازش  بلوط جنس مجموع

 در را حرارت درجه تغييرات   کهطوريهب. دارد زيادي بسيار

 تـا  ۲۵۰بارنـدگي  و سلـسيوس  درجـه + ۴۵ تـا  -۳۱ گستره

  .(Parvaneh & Valipour 2012)کند مي تحمل متر ميلي ۱۰۰۰

بيماري ذغالي مسئله جـدي بـراي بلـوط دائـم سـبز             

 کـه در  Quercus suberيـا گونـه   ) Cork oak(چوب پنبـه 

شـود و بلـوط      سـازي از آن اسـتفاده مـي        صنعت چوب پنبه  

ــه  در منــاطق Quercus cerris يــا ،Turkey oak، ترکي

تغيير شـرايط اقليمـي سـبب شـيوع ايـن           . اي است  مديترانه

بيماري در نواحي شمالي اين مناطق يا اسـلووني نيـز شـده           

هاي بيمـاري بعـد از    ، نشانه(Vettraino et al. 2002)است 

خشکسالي شديد و شرايط آب و هـواي بـسيار گـرم غيـر              

  رايط ميــانگين معمــول ظــاهر مــي شــود، در ايــن شــ     

هــاي خـرداد، تيــر و مـرداد بــاالتر از    دمـاي ماهانــه در مـاه  

ــال ــوده       س ــر ب ــاران کمت ــارش ب ــزان ب ــل، و مي ــاي قب ه

 شـواهد مشخـصي   ..(Vannini & Valentini 1994)اسـت 

وجود دارد که اين گونه قارچ در درختان سالم به صـورت            

. شود اندوفيت وجود دارد و در شرايط تنش آبي مهاجم مي         

ر اندوفيت اين قـارچ در پوسـت زنـده سـبب رشـد               حضو

ــا   ســـريع آن در نـــسوج تحـــت تـــنش و تخريـــب آنهـ

  (Vannini 1998).شود مي

ــضور    ــت در حـ ــزان آب بافـ ــشخص ميـ ــر مـ   اثـ

B. mediterranea رسـد   به نظر مـي .  به اثبات رسيده است

هـاي الروهـاي     هاي ورود آلودگي قارچي كانـال      يك از راه  

بــستگي بــين  هــم د، باشــCerambyx sppهــاي  سوســک

 Cerambyx spp هاي هاي ايجاد شده به وسيله سوسک سوراخ

 در صـد بـوده   ۹۷/۰برابر   B. mediterraneaو آلودگي به 

در شرايط طبيعي اين قـارچ  . (Martı´n et al. 2005)است 

هـاي آب و     به درختان ضعيف يا درختاني كه تحـت تـنش         

قـارچ بـا    كنـد و اسـپور       هوايي يا زيستي هستند حمله مـي      

رشـد  . كنـد   هرس يا كندن پوست درخت آن را آلـوده مـي          

قارچ در درون درخت خيلي كند است و تا زمان پيـشرفت            

سپس در شـرايط    . زياد آلودگي درون درخت باقي مي ماند      

ــطح    ــالي را در س ــپورتيپيك ذغ ــد اس ــودگي تولي شــدت آل
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، پوسـت   ينمايد و به سرعت شبكه آونـد      ها و تنه مي    شاخه

  كند  ونيزه ميو چوب را كل

رسـد بيمـاري    هاي محلي به نظر مي    بر اساس بررسي  

هاي پيش در منطقه وقوع و شيوع داشته اسـت و در           از سال 

هاي اخير با توجه به شرايط اقليمي پـيش آمـده شـامل         سال

سالي و تنش رطوبتي زمينه مناسـبي   كاهش بارندگي، خشک  

 بـا  شـود  مـي  پيشنهادبراي طغيان بيماري فراهم شده است،       

 به شيوع بيماري و رديابي قارچ در درختان مبـتال بـه             توجه

هاي منطقه گرگـان، بلـوط       جنگل زوال بلند مازو و آزاد در     

هاي ايـالم، لرسـتان،      هاي زاگرس در استان    ايراني در جنگل  

فارس و کهکيلويه و بوير احمد ضروري است بيولـوژي و           

ر هـاي مختلـف د   اپيدميولوژي عامـل بيمـاري روي ميزبـان      

هـاي مختلـف     زمان روش ايران مطالعه و بررسي شود و هم      

مديريت بيماري در سطح پايلوت مقايسه شود تـا از شـيوع      

  .عمل آيد هو گسترش زوال درختان بلوط ايران جلوگيري ب
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