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 چكیده 

خطور و   ۀاسوت، ولوی اطاعواق ديیدوی دربوار      هوای ایوران  بیماری ذغالی یکی از عوامل خشکیدگی بلوو  در جنگول  

يطور  میزبوان ) خصوصویاق  با  بیماری ذغالیشدق  ۀارزیابی رابط هدف با نیبنابراتهدیدهای آن در کشور وجود ندارد. 

 ۀندطو  چهوارم  کیو بورداری  در يالو  نمونوه  مازو بلو  بلنود درخت  315های داده، (برابرسینه، مويعیت تاج و طول تنه

سالم، ضوعی،، متوسو ، شودید و     ۀو بر اساس وضعیت سامت در پنج کاس آوریجمع گلی يرقپارک جندر  یمرکز

 طرفوه و  یک واریوان   تجزیوۀ  بورازش رگرسویون پواسوون،    از هوا داده وتحلیول  تجزیوه  بورای بندی شد. گروه شده خشک

کوه شودق    تی از آن اسو هوا اواک  داده وتحلیول  تجزیوه  .شد استفاده R افزار نرمدر دانکن  والی  و آزمون - کروسکال

نتوایج   .نودارد دار معنوی  ۀرابطولی با مشخصه طول تنه  ،داری داردمعنی ۀو مويعیت تاج رابط برابرسینهبیماری با يطر 

انتظوار  ، نهیبرابرسمتر يطر  سانتی =exp(7/2)=293/2متوس  با افزایش  طور بهکه برازش رگرسیون پواسون نشان داد 

بیمواری در درختوان    و شودق  درصود ويوو    نیشوتر یبدرجه افزایش یابد. همچنین سطح کاس خسارق یک رود می

گیری کرد کوه  توان نتیجهمی یکل طور به. رخ داد مويعیت تاج میانه دارای درختان و مترسانتی 35يطر بیش از  دارای

 ۀباشود. تهیو   موثرر مازو رختوان بلنود  گیوری بیمواری ذغوالی در د   و هموه  شدق برتواند خصوصیاق فردی درختان می

ش ایون  و پوراکن  شدق برمیزبان خصوصیاق  یاررگذارنیازمند درک بهتر چگونگی  ذغالی گیری بیماریهای همه مدل

 های طبیعی است.بیماری در عرصه

 چهارم. مرکزی یک ۀندط، زوال بلو  رگرسیون پواسون،، بیماری ذغالی های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف 

درختوان در   تورین  مهوم های جون  بلوو  از   گونه

 ۀکوه گسوتر   هسوتند زاگورس و البورز   هوای  کووه رشته

رویشگاهی و سازگاری آنها بوا منواطس سورد و مرتفوع     

شمال غرب، منواطس گورم و خشوک جنووب و شومال      

هوووا را در کشوووور، اهمیوووت اکولوژیوووک ایووون گونوووه

دهود. عوامول زیوادی    های مختل، نشان می اکوسیستم

  در منوواطس هووای رویشووگاه بلووودر تخریوو  عرصووه

عواموول ايتصووادی و توویریر دارنوود کووه مختلوو، کشووور 

توورین عواموول تخریوو  و تبوودیل  اجتموواعی از اصوولی

، سوالی خشکهای اخیور  اما در سال هستند؛ها رویشگاه

ویوهه بیمواری ذغوالی    هوا بوه  ، آفاق و بیماریریزگردها

 گذشت باو  اندداشتهدر خشکیدگی بلو   تیریر زیادی

بیشوتر نمایوان    یادشوده عوامل  زمان، خسارق ناشی از

يوار   (. and Battisti, 2007 Capretti) خواهود شود  

، Biscogniauxia عامل بیماری ذغالی بلو  از جون  

 دارای تاکسوون  52 از بیش با Xylariaceae خانواده از

(. Agrios, 2005) اسوت  جهوان  در وسویعی  پراکندگی

یکوووی از  Biscogniauxia. mediterraneaيوووار  

هوای   ی مشهور این خانواده است که در جنگول ها يار 

علوت  به ایمدیترانه نیمهای و  مدیترانه وهوای آب دارای

ایجاد شانکرهای ذغالی در درختان بلوو ، بوه یکوی از    

هووای بلووو  جهووان )آفریدووا،  مشووکاق اصوولی جنگوول

آمریکا، ایتالیا،  ۀمتحد  ایاالقآمریکای مرکزی، اسپانیا، 

ویوهه منواطدی کوه    بوه و روسویه(  ایران، پرتغال، ترکیه 

 اسوت  اند، تبدیل شوده  هوایی شدهودچار تغییراق آب

 ;Vannini et al., 1996 ؛9312)کرموی و کاوسوی،   

Jurc and Ogris, 2006; Mirabolfathy et al., 2011.) 

اندوفیت در درختوان   صورق بهيار  عامل بیماری ابتدا 

ویوهه  بوه وارد آمدن تنش ولی بعد از  ؛سالم اضور دارد

آیود   مهاجم در موی  صورق به، تنش خشکی  به درخت

(Nugent et al., 2005    اولین بوار در ایوران بیمواری .)

توسو    B. mediterraneaذغالی بلو  با عاملیت يار  

در اسوتان گلسوتان روی    9312لفتحی در سال امیرابو

و آزاد ( Quercus castaneifolia) بلنوود مووازو بلووو  

(Zelkova carpinifolia) های زاگرس روی و در جنگل

)میرابوالفتحی،  شدشناسایی  (Q. brantii)بلو  ایرانی 

 ۀرابطوو ۀولووی هنوووز اطاعوواتی ديیدووی دربووار .(9312

 هوای  جنگل درشیو  آن  شدق و باخصوصیاق میزبان 

 کشور وجود ندارد.  

گوویی بوه   پاسوخ  هودف  بوا بنابراین تحدیس ااضور  

بیمواری ذغوالی   شدق آیا  -9: گرفتزیر انجام  سثاالق

با مويعیوت تواج درخوت میزبوان      مازوبلنددرختان  در

درختان  ۀنیبرابرسيطر آیا  -2 ؛؟داری داردمعنی ۀرابط

داری ر شدق بیمواری ذغوالی اروراق معنوی    ب بلند مازو

بوا شودق   مازو درختان بلنود طول تنه ۀ رابط -3 ؛؟دارد

 بیماری ذغالی چگونه است؟

 

  ها مواد و روش

 قتحقی ةمنطق

تحدیس ااضر در پارک جنگلوی يورق بوه مسواات     

هکتوار وايووع در شوورق اسوتان گلسووتان در مسوویر    652

 51° 12' 32''گرگان با طول جغرافیایی -بزرگراه مشهد

  تووا 36° 52' 22''شووريی و عوور   51° 13 '22''تووا 

ارتفوواعی  ۀ. دامنووگرفووتشوومالی انجووام  °36 53' 22''

دارای  اغل و  متر از سطح دریا 622تا  925منطده از 

. اسوت مایم  نسبتبهجهت جغرافیایی شمالی و شی  

( اداره 9353-9312) هسووووال 31آمووووار  اسوووواسبر

 ۀهواشناسی استان گلستان، متوسو  بارنودگی سوالیان   

 3/97سالیانه  دمای، متوس  مترمیلی 75/616منطده 

ماهیانوه   دموای و اوداکرر و اودايل    سانتیگراد ۀدرج

 انتیگرادسو درجوۀ  )تیر(  7/27)بهمن( و  1/7ترتی   به

 7/32بووا  ریووت. کمتوورین بارنوودگی ماهیانووه در  اسووت

متور  میلوی  1/19 اسوفند متور و بیشوترین آن در    میلی

مورداد و   تیور، در مواه   سوه مدق فصل خشک به .است

 ،پوشش درختوی غالو  منطدوه    افتد.می شهریور اتفاق

اساس بر، ممرز، انجیلی، توسکا و آزاد است که مازوبلند

هوای گیواهی    تیپ، پوششدرصد تاج فراوانی و ،ی ترک

 ارتفوواعی  ۀدر دامنوو بلنوود مووازو بلووو پووارک شووامل 

، انجیلوی در  962-925در  ممرز - انجیلی، 925-622
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متوری از   962 -925در  انجیلوی –ممرز و  925-912

 .یابندسطح دریا استدرار می

 برداری روش نمونه

 زیکوی ا  9(PCQ) مرکوزی  ۀندطو چهوارم   روش یک

هوای آمواربرداری در   تورین روش مدترین و مناس اکار

های مربو  به پوشش گیاهی است که آوری دادهجمع

رسود. ایون روش   سوال موی   952يدمت آن به بیش از 

دار بوه تجهیوزاق و   هوای پواق  نسبت بوه سوایر روش  

نیووروی انسووانی کمتووری نیوواز دارد و اجوورای آن نیووز  

 روازایون  .(Cottam and Curtis, 1956) استتر  سریع

بورای   مرکوزی  ۀندطچهارم  در این تحدیس از روش یک

بنوابراین در محوی    هوا اسوتفاده شود.    آوری دادهجمع

GIS ريووومی و در امتووداد طووول پووارک    ۀروی ندشوو

متر )طوولی(   222 ۀفاصل ترانسکت با 91جنگلی يرق 

 ۀفاصول  گوره بوا   7و اودايل   22که اداکرر پیاده شد 

شودند. پوارک   را شوامل موی  متر )عرضی( از هوم   922

جنگلی يورق دسوتخوش تغییراتوی از لحواش پوشوش      

گردشوی  اربری شده است، بنابراین با جنگلگیاهی و ک

اولیه، هفت ترانسکت که بدون تغییر کاربری و پوشش 

صوورق   هوا بوه  گیاهی بودند، انتخاب شدند. مرکز گوره 

متور از هوم در    922ادايل  ۀتصادفی با فاصل -منظم 

ها ها مشخص و مويعیت جغرافیایی گرهکتطول ترانس

 ؛9311)کرموی و همکواران،    طور ديیوس ربوت شود    به

(Kelly et al., 2008اساس روش بر . سپ  در هر گره

PCQ  در هر چهار جهت اصلی جغرافیایی با استفاده از

 5/7متر لیزری فاصله درختان بیمار بوا يطور بویش از    

نسوبت بوه    متر تا مرکز گره، آزیمووق درختوان  سانتی

مرکز گره، تعداد )با شمارش(، عمس و ارتفا  زخم روی 

)بوا   تنه درختان بیمار از سطح زمین، يطور برابرسوینه  

، با متر لیزری() ، طول تنه(بازو دوکش استفاده از خ 

)غال ، هموراه   مويعیت تاج نسبت به درختان همسایه

، درصد خشکیدگی تاج و میوزان  غال ، میانه و مغلوب(

براسواس   بلنود موازو  و سوامت درختوان بلوو      شادابی

 
1- Point Centered Quarter 

يطور برابرسوینه،    ۀبا توجه بوه دامنو  . شد، ربت 9جدول 

، (92-32) رویشووی تیوورک ۀدر چهووار مرالوودرختووان 

 (12<) و پیووووردار (62- 12) ، نوبووووار(32 -62)تیوووور

شده براساس سامت، درختان انتخاب. بندی شدند گروه

در  (9)شوکل   ها و عائم بیماری ذغوالی شادابی و نشانه

بنودی شودند:   (، گروه9 جدول) شدق بیماری ۀپنج رتب

: 2ۀ : درختان سالم و بدون عائوم بیمواری، رتبو   9 ۀرتب

 های فعالیوت يوار    افتی و نشانهبفد  تراوش مایع درون

B. mediterranea  تووراوش 3 ۀمشوواهده گردیود، رتبوو :

بافتی بیشتر شد، سطح و عمس شانکر توسوعه  مایع درون

 بلنود هوای شواخه   شورو  فعالیوت سوسوک    آروار یافت و 

(Coleoptera, Cerambycidae) ،مشووهودخوووار چوب 

بوافتی و پوسوویدگی  : تووراوش موایع درون 1ۀ بوود، رتبو  

های از تنه جودا   توسعه یافت و پوست چوب در يسمت

ۀ فعالیووت سوسووک شوود، شووانکر عمیووس شوود و دامنوو 

 ند: درختان خشک شد5 ۀو رتب افزایش یافتخوار چوب

 ؛9311)کرمووووی و همکوووواران،  بووووین رفتنوووود ازو 

Mirabolfathy et al., 2011; Karami et al., 2015). 
و بوورای  Excelافووزار  بوورای رسووم نمودارهووا از نوورم  

 .شداستفاده  Rافزار آماری  ها از نرموتحلیل داده تجزیه
 

 نتایج 

درخت بوا يطور متوسو      315های داده درمجمو 

متور و  سوانتی  912تا 95با دامنۀ يطری  5/55 3/91±

ربوت   متر، 2-22و دامنۀ  7/1 ±1/2متوس  طول تنه 

شد. میانگین فاصله از مرکز پاق برای کلیوۀ درختوان   

متر با تراکم  3/91 ±(3/2شده معادل )بلندمازوی ربت

 اصله درخت در هکتار برآورد شد. 2/32

، sig=61/2) لمووگروف اسومیرنوف  ونتایج آزمون ک

11/2=Z،) يطوور برابرسووینه  یهووال دادهتوزیووع نرمووا

 آزموون لوون   ۀنشان داد و با توجه بوه آموار  درختان را 

(11/2=P ،11/2=F)، نیز ها توان به برابری واریان می

 برد.  پی
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  مازوبلنددر بلو   ذغالی یماریب توسعه زانیم و یظاهر خصوصیاق براساس بیماری شدق بندیکاس -9 جدول

 میزان خشکیدگی تاج همراه خوار چوبهای عائم بیماری و میزان سوسک ص شدق بیماریشاخ

 درصد تاج خشک یا در اال خشکیدن است 2-5 بدون عائم بیماری 9

 درصد خشکیدگی تاج 6-95 بافتیفد  تراوش مایع درون 2

3 
افتی، شانکر و مشاهده شرو  بتراوش مایع درون

 فعالیت سوسک
 شکیدگی تاجدرصد خ 35-96

1 

بافتی و پوسیدگی توسعه یافت، تراوش مایع درون

بخشی از پوست تنه جدا شد، زخم عمیس شد و 

 افزایش یافتخوار فعالیت سوسک چوب ۀدامن

شد، زخم درصد از تاج خشک و ضعی،  36بیش از 

صورتی که درخت توان بازیابی سامت و عمیس به

 شادابی را ندارد

 شدهکاماً خشک مردهشده و درختان خشک 5

 

  ق بیماریدشهای مختل، آلوده به بیماری ذغالی بلو  در رتبه مازودبلندرختان  ۀکیفیت تاج و تن -9 شکل
: توسعه و عمیس شدن زخم، 3خوار جهت تغذیه از آن، بههای شیراو خروج شیره نباتی و اضور سوسک مازوبلنددرختان  ۀبیماری روی تن ۀ: عائم اولی2

خوار و ایجاد های چوبشده و افزایش فعالیت سوسکهای ایجادشدن شانکر و زخم: عمیس 1های نابجا روی تنه و خشکیدگی موضعی تاج، ایجاد شاخه

ری و يار  عامل بیما ۀکامل درخت به بیماری و توسع : ابتای5های عمیس داخل تنه و خشک شدن یا شکستن درصد بیشتری از تاج درخت، داالن

 های زایشی و رویشی يار  عامل بیماری و ذغالی شدن کامل تنهانداموار، بروز خهای چوبافزایش فعالیت سوسک

 

این، نتایج آزمون ناپارامتریوک کروسوکال    عاوه بر

نشان داد که میانگین شدق خسوارق بیمواری    والی 

تفواوق   29/2ابرسوینه در سوطح   های يطر بردر کاس

هوای  که درختان در کواس  طوری داری دارند، بهمعنی

2 1 5 3 

2 1 5 3 
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يطر برابرسینۀ باال و در مرالۀ رویشی پیردار و نوبار از 

میانگین شدق خسارق بیشتری برخوردارنود )جودول   

که درختان با دامنۀ يطر برابرسینۀ بیشتر  طوری  (، به9

( و 7/2رین )متوور )پیووردار( دارای بیشووت سووانتی 12از 

( کمترین میانگین 2/2درختان در مرالۀ رویشی تیر )

(. 9شدق بیماری را به خود اختصاص دادنود )جودول   

تووان بیوان کورد کوه يطور      بنابراین براساس نتایج موی 

توانود یکوی از عوامول    برابرسینه )مراال رویشی( موی 

 مثرر بر شدق بیماری در درختان بلو  بلندمازو باشد.

نشوان داد کوه بیشوترین فراوانوی      همچنین نتوایج 

يطوری  هوای  نسوبی در کواس   طوور  بوه درختان بیمار 

ۀ و هر چه يطور برابرسوین  متر است سانتی 35بیشتر از 

، شوود موی بیشوتر   تحدیوس  ۀمازو در منطددرختان بلند

یابود  بیماری افزایش موی  شدقتعداد درختان بیمار و 

بوودن میوانگین شودق در     زیواد به  با توجه(. 2 )شکل

 در ایون زمینوه  رویشی تیرک، بررسی بیشتری  ۀمرال

يطری  ۀانجام گرفت و مشخص شد که درختان با دامن

)بودون   9خسارق  ۀمتر، فد  در دو رتبسانتی 22-95

( يورار  شوده  خشوک )درختان کاماً  5عائم بیماری( و 

هوای خسوارق را شوامل    خواهند گرفوت و سوایر رتبوه   

 شوند.نمی

ان داد کوه بوا افوزایش يطور     نشو  جینتوا این بر عاوه

ۀ درختان، از فراوانی درختان سالم کاسته و بور  نیبرابرس

کوه هموۀ    طوریشود، بهتعداد درختان بیمار افزوده می

متور بیموار بودنود.    سوانتی  922درختان با يطر بیش از 

هوای مختلو،   نتایج بررسوی فراوانوی درختوان در رتبوه    

در مرالوۀ  وضعیت سامت، نشان داد که درختان وايوع  

(، و n=22( درصود ) 51رویشی تیرک دارای بیشوترین ) 

(، n=1( درصوود )32درختووان پیووردار دارای کمتوورین ) 

(. با وجود ایون،  9درختان با وضعیت سالم بودند )شکل 

( درصوود 7( و کمتوورین )n=6( درصوود )91بیشووترین )

(2=nدرختان مرده نیز به ،)    ترتی  متعلوس بوه درختوان

 (.2تیرک و پیردار بود )شکل  وايع در مرالۀ رویشی

آزموون  و  کطرفوه همچنین نتایج تجزیۀ واریوان  ی 

نشان داد که میانگین يطر درختان در  دانکن چندگانۀ

داری دارنود  هوای شودق بیمواری اخوتاف معنوی     رتبه

( و 9درختوان سوالم )کواس     که ی طور به(، 3)جدول 

ترتیو   (، بوه 1درختان با شدق باالی بیماری )کواس  

( میووانگین يطوور 5/72( و بیشووترین )1/52ین )کمتوور

(. بنابراین بوا توجوه بوه    3برابرسینه را داشتند )جدول 

 گور ید  عبوارق  بهوجود سطوح مختل، شدق بیماری یا 

رگرسویون   ازشمارشی بودن این متغیر )متغیر پاسوخ(  

و شودق   نهیبرابرسو برای ارزیابی رابطوۀ يطور    پواسون

ون پواسوون نووعی   رگرسوی بیماری ذغالی استفاده شد. 

هوای خطوی    مدل ای از و زیرمجموعه تحلیل رگرسیون

یوا  چنود سوطحی بوودن    دلیل که به ،است یافتهتعمیم

. دوشو موی اسوتفاده  پاسوخ از آن   متغیربودن  شمارشی

پواسووون نشووان داد  نتووایج بوورازش موودل رگرسوویون 

(25/2>p) (7/2ازای هر )که بهexp  متور  مددار سوانتی

در ایون درختوان، یوک درجوه      نهیبرابرسو افزایش يطر 

  عبوارق  بوه کاس خسارق افزایش پیودا خواهود کورد.    

رود بووا افووزایش متوسوو  انتظووار مووی طووور بووه گوورید

293/2=(7/2)exp= سوطح  نهیبرابرسمتر يطر  سانتی ،

 جه افزایش یابد.کاس خسارق یک در

توان گفوت اگور   درصد می 15همچنین با اطمینان 

متوسوو  افووزایش يطوور درختووان بلنوودمازو در منطدووۀ 

 تحدیس که به بیماری ذغوالی دچوار شودند در دامنوۀ    

متر يورار داشوته باشوند، یوک      سانتی 191/2و  192/1

شوود و از کواس   درجه خسارق بوه آنهوا افوزوده موی    

ه یک کاس خسارق باالتر خسارق يرارگرفته از يبل ب

بوه بیوان دیگور ااتموال آلووده شودن        .شوندوارد می

درختووان يطووور بیشووتر از درختووان جوووان بووا يطوور    

دسوت آموده   . بنوابراین نتوایج بوه   اسوت کوم   نهیبرابرس

هوای فووق اسوت کوه نشوان داد بوا       کنندۀ یافتوه دیییت

شود ، آلودگی درختان بیشتر مینهیبرابرسافزایش يطر 

 ور بیشتر در معر  بیماری يرار دارند.و درختان يط

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C_%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C_%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
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 شده در مراال رویشی براساس يطر برابرسینهفراوانی و میانگین شدق بیماری درختان ربت -2جدول 

 رویشی  ۀمرال

 برابرسینه( )کاس يطر
 میانگین شدق فراوانی )درصد(

 ab3/2 ± 9/2 2/1 (92-32تیرک )

 b9/2± 2/2 2/57 (32-62تیر )

 ab2/2± 2/2 2/26 (62-12نوبار )

 a9/2± 2/2 2/1 (12 <پیردار )

Pvalue  *29/2 

 χ2  21/7 آماره
میانگین شدق  دار معنی اختاف وجود ۀدهند نشان ستون هر در یرمشابهغ اروف. chi-squaredآماره  :χ2 و ،25/2 سطح در دار معنی تفاوق *

 است. مازوبلندخسارق در مراال رویشی درختان 

 

 
 های سامت مختل، در مراال رویشیفراوانی نسبی درختان بلند مازو در وضعیت -2شکل 

 

 شدهای دانکن( صفاق ربت نتایج تجزیۀ واریان  یکطرفه )آزمون چنددامنه -3 جدول

 انحراف معیار ±طول تنهمیانگین 

 )متر(

انحراف معیار  ±نهیيطر برابرسمیانگین 

 متر()سانتی
 شدق بیماری

1/3±1/1 c*7/96±1/52 9 

1/2±5/92 bc1/91±7/51 2 

5/2±5/1  b9/96±1/69 3 

32/2±2/1  a3/26±5/72 1 

2/2±2/1  bc3/36±6/53 5 

21/2 ns 29/2 Pvalue 

15/2  Fآماره  11/6 
 .شدها با اروف کوچک انگلیسی مشخص دار بین گروهمعنیداری، اختاف عدم معنی ns درصد، 11ی در سطح دار یمعن*
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 ج  موقعیت تا

در سه مويعیت تاج غال ، همراه شده ربت درختان

نتوایج آزموون    براساس .يرار گرفته بودندغال  و میانه 

کووه  مشووخص شوودوالووی  -ناپارامتریووک کروسووکال

تواج   هوای مختلو،  مويعیت میانگین شدق بیماری در

 25/2داری در سوطح  معنوی  تفواوق  بلند مازودرختان 

با مويعیت تواج   که درختان  طوری (، به1د )جدول ندار

 و (1/2دارای بیشووترین ) ترتیوو و غالوو  بووه  میانووه

میوانگین شودق بیمواری در بوین سوه      ( 2/2کمترین )

گفوت  توان بنابراین می(. 1)جدول بودند مويعیت تاج 

مازو یکوی از خصوصویاق   که مويعیت تاج درختان بلند

درختان است که بر شدق بیماری ذغوالی در ایون   این 

 درختان مثرر است.

های مختلو،  نتایج بررسی فراوانی درختان در رتبه

وضعیت سامت نیز نشان داد که درختان بوا مويعیوت   

(، و n=911) 1/21ترتی  بیشترین تاج غال  و میانه به

(، فراوانی درختان سوالم را  n=5درصد ) 7/22کمترین 

عکو    طور بهاست که   (. این دراالی9داشتند )شکل 

ترتیوو  انووه و غالوو  بووهدرختووان بووا مويعیووت توواج می

(، درصد n=25) 2/1(، و کمترین n=6) 3/35بیشترین 

 (.3فراوانی درختان خشکیده را داشتند )شکل 

 اشتباه معیار( در سه مويعیت تاج درختان بلندمازو ±فراوانی و مدایسۀ شدق خسارق )میانگین -1جدول 

 بیماریمیانگین شدق  فراوانی )درصد( مويعیت تاج

b 72 غال 
 9/2± 2/2 

3/2±9/2 25 همراه غال  ab 

1/2 ±1/2 5 میانه a 

Pvalue  *23/2 

 chi-squared  77/6 ۀآمار
میانگین شدق خسارق  دار معنی اختاف وجود ۀدهند نشان ستون هر در یرمشابهغ اروف .است chi-squaredآماره  :χ2 و ،25/2 سطح در دار معنی تفاوق*

 است. مازوبلنددر مويعیت تاج درختان 

 

 

 های سامت در سه مويعیت تاجفراوانی نسبی درختان بلند مازو در وضعیت -3شکل 
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 طول تنه  

، sig=65/2) اسومیرنوف  -لموگروفونتایج آزمون ک

72/2=Z) آزمووون لووون ۀآمووار و (12/2=P ،15/2=F ،)
طول  یهاداده برابری واریان و توزیع نرمال رتی  ت به

نتوایج بورازش    نود. همچنوین  نشوان داد درختان را  ۀتن

 ۀکه رابط (P>25/2مدل رگرسیون پواسون نشان داد )

درختوان   ۀداری بین شودق بیمواری بوا طوول تنو     معنی

نتوایج آزموون ناپارامتریوک     ،ایون بور  عواوه وجود ندارد. 

کروسکال والی  نشان داد که تفواوق میوانگین شودق    

طوول  هوای  کاسبا  مازوبلندبیماری ذغالی در درختان 

نزدیوک بوه    اگرچوه ) دار نیسوت معنیاز نظر آماری ه تن

 شوودق بوورآموواری ارووری  ازلحوواشو  داری اسووت(معنووی

 این با. (5مازو ندارد )جدول نددرختان بلبیماری ذغالی 

( و خیلوی  9/6-92)متوسو    ۀدرختان با طول تن ،وجود

( و کمتورین  25/2بیشوترین )   یو ترت( به 9/91<بلند )

 (.5)جدول  ی را داشتند( میانگین شدق بیمار59/9)

وانووی درختووان در  همچنووین نتووایج بررسووی فرا  

هووای مختلوو، وضووعیت سووامت نشووان داد کووه  رتبووه

( و کوچوک  9/91 <درختان با طول تنۀ خیلوی بلنود )  

( و کمترین n=96(، )3/51( به ترتی  بیشترین )6-2)

(6/15( )13=n    درصوود، فراوانووی درختووان سووالم را )

( و n=21( )2/91)%(. بیشوووترین 1داشوووتند )شوووکل 

( درصد، فراوانی درختوان خشوکیده   n=2( )2کمترین )

ترتی  در درختان با طول تنۀ کوتاه و بلند مشواهده  به

 (.1شد )شکل 

 اشتباه معیار( در طول تنه ±مدایسۀ شدق خسارق )میانگین -5جدول

 میانگین شدق خسارق فراوانی )درصد( )متر( طول تنه کاس

 16/9 6/99 (2-6کوچک )

1/53 (9/6-92متوس )  25/2  

1/27 (9/92-91بلند )  13/9  

9/7 (9/91<خیلی بلند )  59/9  

Pvalue  ns259/2 

 chi-squared  71/7ماره آ
ns ی.دار معنی عدم تفاوق 

 

 

 های سامت براساس طول تنهفراوانی نسبی درختان بلندمازو در وضعیت -1شکل 
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 بحث  

 و زنووده عواموول بووین پیچیوودهو واکوونش  کوونش

هوای  شیو  بیماری ذغالی در جنگول  بر مثرر ،رزندهیغ

هنووز چگوونگی اررگوذاری و     اموا  ،شود یم بلو  تصور

. مانوده اسوت   ناشوناخته  رگوذار یتیررواب  بین عوامول  

بوین   ۀرابطو  شناسوایی  هدف با ااضر پهوهش ،رو نیازا

بوا شودق بیمواری     مازوبلندخصوصیاق فردی درختان 

استان گلستان انجوام   در مازوبلندی اهذغالی در جنگل

 نهیبرابرسو . نتایج این تحدیس نشان داد که يطور  گرفت

 ۀرابطوو هبووا شوودق بیموواری در درختووان بلووو  منطدوو

صوود در 56بوویش از  کووه  یطووور بووه ،داری دارد معنووی

متور  سوانتی  92-22 ۀنیبرابرسو يطور   درختان با دامنۀ

ئوم و  ها عاآندرصد  11 در اند و تنهاکاماً خشک شده

. بوا توجوه بوه    نشود های بیماری ذغالی مشواهده  نشانه

ان ااتموال داد کوه درختوان    توو می آمده دست بهنتایج 

ی ضوعی،  دوانشهیردلیل عدم گستردگی تاج، جوان به

هوای ناشوی از   بوا تونش  تووان مدابلوه    کوم، و مداومت 

دلیل اضوور موداوم   و عدم نفوذ آب بهخاک  فشردگی

برای دریافت نور و موواد   ،گردشگران در عرصه جنگلی

  هوای یافتوه غذایی را نخواهند داشت. بنوابراین مطوابس   

Falk et al. (1989) درختوان   کوه  کورد توان بیوان  می

در زموان  و آلووده بوه بیمواری ذغوالی     جوان تحت تونش  

و تووان مداوموت و تحمول     شووند تری خشوک موی  کوتاه

 هوای ایون تحدیوس   یافتوه  اگرچوه . بیماری ذغالی را ندارند

 35<تور ) بوزر   ۀنیبرابرسو درختان با يطر  که نشان داد

متر( بوا ااتموال بیشوتری بوه بیمواری پوسویدگی       سانتی

شوند و هر چوه بور يطور درخوت افوزوده      ذغالی مبتا می

یابود.  شود شدق خسوارق بیمواری نیوز افوزایش موی     می

همچنووین نتووایج نشووان داد کووه درختووان يطووور سووهم  

 ،انود خوود اختصواص داده   بیشتری از درختان بیمار را بوه 

توا   191/2 ۀانوداز  بوه  نهیبرابرسبا افزایش يطر  کهطوریبه

درصوود ایون میووزان   15بووا ااتموال   متور، سوانتی  192/1

منجور   تحدیوس  ۀدر درختان منطد نهیبرابرسافزایش يطر 

 بلند موازو شدق بیماری در درختان  یک درجهافزایش به 

د این است کوه  وجود دار در این زمینهای که . فرضیهشود

دلیول داشوتن سوطح    ن بوزر  بوه  رود درختاااتمال می

تماس بیشتر در معر  توجه عامل بیماری باشند یا یوک  

رابطه مربت بوین عامول بیمواری و سون و يطور درخوت       

اموا دلیول    .(Kauffman and Jules, 2006) وجود دارد

توور هنوووز افووزایش شوودق خسووارق در درختووان بووزر  

 ۀامکان دارد سوطح و انوداز  است. ی شناخته نشده درست به

 ۀافزایش کلونیزه شودن در تنو   عاملتر این درختان بزر 

 درختوان بوزر  بوا داشوتن     شودید نیواز  یا  باشددرختان 

 ههیو و بوه شورای  تحوت تونش    در ریشه و تواج گسوترده   

 بیشتر مستعد بیمواری  جهیدرنتو  نشودفراهم  یسالخشک

اق نشوان  تحدید. (9311زاده و پورهاشمی، اسین) شوند

يوار    ۀلیوسو  بهوسیع نسوج  کردنداده است که کلونیزه 

خوام و بوا    ۀکواهش جریوان شویر    سوب  در یک درخوت  

های فیزیولوژیکی در درخوت  ااتمال زیاد با افزایش تنش

دلیل نتایج توان می .(Parke et al., 2008) استهمراه 

درختوان يطوورتر،    کورد کوه  بیوان  نیز  طور نیافوق را 

شوود  موی  سب  تری دارند کهاج بزر و تسطح مدطع 

شوود و  سطح تماس اسپور يار  با این درختان بیشوتر  

 هوووا افوووزایش یابوووود   ااتموووال آلووووده شوووودن آن  

(Cobb et al., 2012). های هجوم سوسک ،بر اینعاوه

خووار  چوب، (Coleoptera, Cerambycidae) بلندشاخه

بووه درختووان بیمووار   Megopis scabricornisماننوود 

، عواملی اسوت کوه رونود گسوترش      در منطدوه  ازومبلند

بیموواری و افووزایش شوودق خسووارق بیموواری را شووتاب 

 ;Martin et al., 2005 ؛9312)کرمی و کاوسی،  بخشد

Lnacio et al., 2011 .)توان بیوان کورد   با اطمینان می

مهمووی در افووزایش  هووای چوبخوووار عامووله سوسووککوو

 ،در درختووان يطووور خواهنوود بووود ریوووم موور سوورعت 

، آروار فعالیوت   درختان يطور بیموار  ۀدر کلی که  یطور به

)کرموی و همکواران،    شوود موی مشواهده   وضووح  بهها آن

درختوان  همگام شدن ضع، فیزیولوژیکی شاید (. 9313

با اضور بیمواری ذغوالی و سوایر عوامول      يطور )پیردار(

سورعت  روند زوال و خشکیدگی این درختان را  ،مخرب

در  تری از ایون درختووان سووهم بیشو  جوه یدرنتو  بخشود 

بیموواری  شوودیدای نزدیووک در کوواس خسووارق آینووده
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تووان بیوان کورد    ذغالی يرار خواهند گرفت. بنابراین می

تولید بذر يرار  ۀکه در دور مازوبلند سالانیمکه درختان 

گیرند و ااتمال دارند، بیشتر در معر  بیماری يرار می

 هوای یافتوه ا خسارق در آنها نیز بیشتر است. این نتایج ب

Falk et al. (1989); Thrall and Burdon (2000); 

McPherson et al. (2010); Cobb et al. (2012)  که

هوای يوارچی و   شودق خسوارق بیمواری    دنشان دادنو 

درخوت   ۀدرختوان جنگلوی بوا انوداز     ریو وم مر میزان 

 .مرتب  است، مطابدت دارد

مويعیت تواج درختوان بوا     ۀهمچنین با بررسی رابط

مورد مطالعوه مشوخص    ۀدق بیماری ذغالی در منطدش

مويعیووت توواج  ازجملوه خصوصوویاق تواج درختووان  شود  

بررسی وضعیت سوامت   برایتواند شاخص مناسبی  می

 .(Dobbertin and Biging, 2001) باشد مازوبلنددرختان 
کوه   مشخص شد Adame et al. (2010)مطابس نتایج 

ه درختوان  مويعیت تاج میانوه نسوبت بو   دارای درختان 

بیشووتر در  ،مويعیووت توواج غالوو  و همووراه غالوو  دارای

معر  آلودگی هستند و درصد بیشتری از این درختان 

 et al. (2006 Shifley) همچنوین  خشک شوده بودنود.  

ی بوورآورد نوورخ بنوودی مويعیووت توواج بوورانیووز از گووروه

و مطوابس   کردنود های يرمز استفاده میر در بلو و مر 

شووان دادنوود کووه ااتمووال  بووا نتووایج ایوون تحدیووس ن 

خشکیدگی در درختان بلوو  يرموز بوا مويعیوت تواج      

ر از سایر درختان با مويعیوت تواج   تیشبمغلوب و میانه 

نتوایج   بور پایوۀ  همچنوین  غال  و همراه غالو  اسوت.   

 دارای درختووان(، 9311زاده و پورهاشوومی )اسووین

 داشوتن و بوودن   فشار  تحتدلیل تاج میانه به مويعیت

ن، بیش از سایر درختان در معر  آلودگی تاج نامتدار

های جود تنشبا توجه به واما  و خشکیدگی يرار دارند.

، ضوروری  خوار در منطدۀ تحدیوس زنده مانند آفاق برگ

توسو    مازوبلنود تنش وارد بر درختان  شدقاست که 

 شوود اساس مويعیت تاج درختان مشخص این آفاق بر

   شود. اییشناسبهتر اررگذاری هر یک از عوامل  تا

يار  بیمارگر نفوذ که عموماً آنبا توجه به همچنین 

 آونودهای چووب و آبکوش   و  از طریس زخم تنوه بیشتر 

 ،(9313)کرموی و همکواران،    کنود می کلونیزه میزبان را

 هدر منطدو  بیمواری ذغوالی  طول تنه بوا شودق    ۀرابط

داری بوین  معنوی  ۀنتوایج نشوان داد رابطو    .شدبررسی 

 این موضوو   اما ،ری وجود نداردطول تنه و شدق بیما

دارد توا  نیواز  سواله  های زموانی چند ه ارزیابی در دورهب

 . شودطور ديیس چگونگی این رواب  مشخص  به

 بور  یشناسو  میايل علم دانشمندان بیشتر، این وجود  با

 بوا  هموراه  جهوان  در روزانوه  دمای نیانگیم کهورند با این

 ی،سوال خشک ماننود  هووایی وآب اوواد   فراوانوی  افزایش

 چنوین  در .اسوت  افوزایش  بوه  روهوا   وفوان تو  هوا  یابس

 افوزایش  ریتویر  تحوت هوا   جنگول  زیاد ااتمال با شرایطی

 يرار وهواییآباواد   از ناشی هایتنش تراکم و فراوانی

ظهوور   کورد کوه  بینی توان پیشنمی اال،نیبااگیرند.  یم

، Lymantria dispar ماننود  خووار  چواشراق برگخوار و 

Tortrix viridana Megopis scabricornis, ، تغییراق

ايلیم، عوامل ادافیکی و فیزیوگرافی، انسوانی و عوامول   

. مثررنود دیگر تا چه اد در خشکیدگی درختان بلوو   

عوامل محیطوی بیشوتری بور     باید شدق تیریربنابراین 

 نشوان این نتایج  اال نیباا. شودبیماری ذغالی بررسی 

به باال هر چه بر يطر  مترسانتی 35ز يطر دهد که امی

ااتمال آلوده شدن آنها بوه  بر شود درختان افزوده می

 کوه   یطوور  بوه  ،شوود بیماری ذغالی بلو  افوزوده موی  

های آتی بوذرهای  درختانی که باید برای زادآوری نسل

بورای افوس سوامت و     کننود، باال تولیود   ۀبا يوه نامی

و درصود   هسوتند رو هشادابی خود با مشکل جدی روبو 

هوا  ۀ جنگول بوه آن  بیشتری از درختان جوان کوه آینود  

گردند. همچنوین بوا   وابسته در سنین پایین خشک می

 35درختوانی بوا يطرهوای بیشوتر از      کوه  آنتوجه بوه  

را  شدیدهای خسارق سهم بیشتری از رتبه ،مترسانتی

ضووررهای ايتصووادی  انوود، بووه خووود اختصوواص داده  

 .خواهد شدب ایجاد تولید چو ازنظرناپذیری  جبران

آن است که اپیدمی بیماری ذغوالی   مثیداین نتایج 

 کوه های بلو  شمال شرو  شده اسوت  بلو  در جنگل

تهدیدی جدی برای این  ،با توجه به روند گسترش آن

کوه   گفتتوان آید. همچنین میمی اساب بهها جنگل
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 چندسالهی ها یسالخشکهمگام شدن عوامل انسانی با 

 ؛9313موول اولیووه )کرمووی و همکوواران، عوا عنوووان بووه

Vannini and Valentini, 1994 ،)   درختوان را واجود

با هجوم  که  یطور بهاست  کردهشرای  پذیرش بیماری 

اشووراق برگخوووار و چوبخوووار، رونوود بیموواری شووتاب  

مور    سوب  بیشتری گرفته است که در مدق کوتاهی 

 ؛9311)کرمی و همکاران،  تدریجی درختان خواهد شد
Desprez-Loustau et al., 2006; Capretti and 

Battisti, 2007 ،) ممکوون اسووت رونوود گسووترش ایوون

خشکیدگی درصد  سب بیماری شتاب بیشتری یابد و 

   .شودبیشتری از درختان 

های زمانی در دوره بنابراین باید تحدیداق بیشتری

هوای  پواق  بوا های مختل، جنگلوی  در توده چندساله

اکولوووژی  بهتووری از شووناخت تووا گیووردانجووام  دائمووی

 و آیود ااصول  آن  گیوری همهبر  مثرربیماری و عوامل 

 نتوایج  بوا  سواله مدطعی یک هایبا ترکی  نتایج ارزیابی

کووافی بوورای اطاعوواق و دانووش ، بلندموودق تحدیدوواق

 .شودکنترل و مدیریت این بیماری فراهم 
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Abstract  
The oak charcoal disease is an agent oak decline in forests of Iran, but there is no accurate 

information about risks and its threats. Therefore, in order to evaluate the relationship 

between severity of disease and host characteristics (diameter at breast height, crown position 

and trunk length), 385 oaks (Quercus castaneifolia) were considered by using point centered 

quarter method in Qoruq Forest Park. These oak trees were grouped in five levels based on 

the health status (healthy, low, moderate, severe and declines). For data analysis, Poisson 

regression, one-way ANOVA and Kruskal-Wallis and Duncan's test were applied by using R 

statistical software. The results showed that severity of disease had a significant relationship 

with diameter at breast height and crown position but the effect of trunk length was not 

significant. The Poisson regression analysis results showed that by increasing exp=(0.7)= 

2.013 cm in diameter, it is expected the damage grade level rises one degree. Furthermore, the 

highest percentage of disease incidence and severity had occurred in the trees with a diameter 

greater than 35 cm and with middle crown position. In general, it can be concluded that the 

individual characteristics of trees can be influential factors in the severity and epidemic of the 

charcoal disease in oak trees. The development of epidemic models needs to better 

understanding of how the properties of the host influence the severity and spread of charcoal 

disease in long-term course of the disease. 

Keywords: Charcoal disease, Point Centered Quarter, Poisson regression, Oak decline  
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