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 Cryptococcus fagisuga ای راش شپشک سفید پنبه تراکم برخی عوامل محیطی بر یرتأث ۀمطالع

Lindinger  درختان راش شرقیبر روی Fagus orientalis Lipsky (ۀمطالع )موردی: جنگل خیرود 
 

 6پور جلیلبابک  و 5شهاب منظری ،4ن گلدانسازیحسسید ، 3حسن عسکری ،*2انوشیروان شیروانی، 1فیروزه فائزه
 

 ، کرجمنابع طبیعی، دانشگاه تهراندانشکدۀ  ،و اکولوژی جنگل یشناس جنگلدانشجوی دکتری  1
 ، کرجدانشگاه تهران ،اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی و یجنگلدارگروه  یاردانش 3

 پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، تهران تحقیقات گیاهمؤسسۀ بخش تحقیقات کنترل بیولوژیك،  استاد 2
 ، کرجمنابع طبیعی، دانشگاه تهراندانشکدۀ پزشکی  دانشیار گروه گیاه 4

 پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، تهران تحقیقات گیاهمؤسسۀ بندی حشرات،  ت ردهستادیار بخش تحقیقاا 5
  ، مسکومسکوجنگل و اکولوژی دانشگاه دولتی  یشناس جنگلدانشجوی دکتری   6

 (19/6/1259؛ تاریخ پذیرش: 32/2/1259)تاریخ دریافت: 

 چکیده
، سطحی معاادل  های اولیه گردشی جنگلپس از  ،ان راشبر درخت راش شپشك سفید تراکمبر  عوامل محیطی برخی یرتأثبررسی  منظور به

پایاۀ   13بند و باالبند جنگل خیرود تعیین شد. در هر دامنۀ ارتفاعی،  بند، میان ارتفاعی پاییندامنۀ هکتار راش ممرزستان آلوده در سه  10

و  تناۀ درخات   یهاا  جهات ها یادداشت شد. تأثیر زبری پوست درختاان راش و  تصادفی تعیین و مشخصات آن صورت به حشرهآلوده به این 

مورد مطالعه با اساتفاده از تحلیال ناپاارامتری و آزماون      اطقو طول آلودگی درختان منشپشك سفید راش تراکم ارتفاع از سطح زمین بر 

 شدت بیشترین 9/9 با میانگینزبر و شیارهای عمیق  های با پوست راش ،آمده دست بهنتایج  براساسکروسکال والیس و فریدمن تعیین شد. 

آن تاراکم  داری بیش از  طور معنی بهدرختان راش تنۀ شپشك در جهت شمال و شرق  این تراکمرا به خود اختصاص دادند. شپشك تراکم 

. با افازایش  مشاهده شدتنه متری  9/3در ارتفاع  4/4با میانگین شپشك سفید راش  تراکمشدت  بیشترینجهت جنوب و غرب تنه بود.  در

تاراکم  کاهش یافات.  درصد  4/19به افزایش و سپس درصد  2/38به  درصد 8/32 ازهای آلوده ابتدا  فراوانی پایه درصد ارتفاع از سطح دریا

 بناد و باالبناد   در میانترتیب  به متر 9/1و  29/9با میانگین و طول آلودگی درختان راش شدید  تراکمدرصد  20با در باالبند راش  شپشك

 ،تراکم شدید شپشكدرصد  28فراوانی آلودگی و درصد  26با  متر یسانت 40-60قطری  طبقۀاظهار کرد  توان یمنتایج  براساس بیشتر بود.

 .است در این منطقهشپشك سفید راش بهترین قطر برای تشکیل کلونی 

 .ای راش شپشك سفید پنبهست، ، زبری پوتنۀ درختارتفاع تنه، جنگل خیرود، جهت های کلیدی:  واژه

 

  مقدمه

ی شمال ایران دارای تنوع گیااهی ارزشامندی   ها جنگل

اساات کااه در حااال حاتاار بیشااتر مساااحت آن را     

کاه در    یطاور  باه دهناد،   یما ی راش تشاکیل  ها جنگل

درصاد تعاداد در    34درصاد حجام باوب و     20حدود 

ی شاامال را درختااان راش بااه خااود هااا جنگاالهکتااار 

متأسافانه   .(Resaneh et al., 2000) ناد ا دادهاختصاص 

 کنندۀ یبعوامل تخر توسطها  در حال حاتر این جنگل
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هم خوردن  راکنون شاهد ب هم شوند. یتهدید م یمتعدد

ی ایاان هااا قساامتدر بساایاری از تعااادل اکوسیسااتم 

 یرطبیعیو افزایش و کاهش جمیعت غ هستیم ها جنگل

ی هاا  شاانه نیکای از  ها  بسیاری از حشرات در این عرصه

 کند. ی خزری را تهدید میها جنگلاین پدیده است که 

کشور هماواره   باارزشدرختان راش مانند سایر درختان 

بااا تهدیااد عواماال مخاارب زیسااتی و محیطاای مواجااه  

ی ا حشاره ی راش، زا خساارت . از جملاه عوامال   اند بوده

 بااا نااا  علماای  شپشااك ساافید راش  اساات بااه نااا  

Cryptococcus fagisuga Lindinger  تواناد  مای  کاه 

 3بیمااری پوسات راش   و عامل ایجاد 1ناقل قارچ نکتریا

عاماال  ایاان (Sinclair & Harward, 2005). شااود

 تواناد  میخطرناکی است که  از عوامل بسیار زا خسارت

و  دکنا رو  هجادی روبا  تهدید را با  ارزشاین درختان با

بااه علاات افاازایش بشاامگیر جمعیاات   اکنااون نیااز 

 وجود آورده است. هرا ب هایی نگرانی

و  Hemiptera ۀشپشاااك سااافید راش از راسااات 

 ,Sinclair & Harward)است  Eriococcidae ۀخانواد

 1تت    5/0بت  وت      است   یا شپشك راش حشره(. 2005
دارد. حشترا   ت  ن رنجی  رنگ زردب  نرم  یبدن ک متر  میلی

 کت   هت یی دارنتد   ک مل بدون پ  و ب   هستند و فقط ش خك
کت   دارنتد   یریت  متدتدد   غدد و اند ص رشد کردهو ر ن ق ب 

بدن حشره را  ک کنند  می ترشحای سفیدی را  ترشح   پنب 
شااروع بااه حشاارات کاماال در اواسااط بهااار  .پ شتت نند متتی

 یهاا  تخمحشرات بالغ  اواسط بهاردر . کنند گذاری می تخم

در زیار پوشاش    ییهاا  رشاته صورت  به خود راکمرنگ  زرد

سپس از باین  و  گذارند یمت درخت پوس یروخود  یا پنبه

 الف(. -1)شکل (Teale et al., 2009) روند می
 ایاامونوفاااژ  یزا خسااارتشپشااك عاماال  ایاان 

 هیاااساات کااه تنهااا از درختااان راش ت ذ یخااوار تااك

 یارهایو شا  هاا  زخام  جااد یحشاره باا ا   نیا . اکناد  یم

م یبافاات پارانشاا ۀریپوساات راش از شاا یرو یکااوبک

 یپوسات  یارهاین شا یا ق ایه کرده و از طریپوست ت ذ

 
1
 Neonectria 

2
 Beech bark disease  

 کنااد یما ا باااز یا رکتن ۀنفاو  قااارچ کشاند   یراه را بارا 

(Houston & Houston, 2000).  آلااودگی اولیااه بااا

کوباك و   یهاا  تاوده صاورت   باه  شپشك سافید راش 

در  هااا شاکا  نمدمانناد ماومی سافید در     یهاا  رشاته 

شوند  یمپوست روی تنه ظاهر  یها پولكپوست و زیر 

(McCullough et al., 2001)  (.ب -1)شکل 

در ساال  اولاین باار    رانیا ا درشپشك سافید راش  

 گااازارش شاااد  یخکشااایو  یتوساااط عاااادل 1294

(Behdad, 1996)سااپس ؛ Abaii (1993)  مناااطق

  .کااارد معرفااایآن را  اقتصاااادی اهمیاااتانتشاااار و 

Kozar et al. (1996)  یهااا گونااهنیااز در معرفاای 

و ایاران   یهاا  بالاك و سافید   هاا  شپشاك  یها خانواده

اف انستان، به وجود شپشك سفید راش در ایران اشاره 

 .کردند

 Amini Amlashi et al. (2006) ی هاا  جنگال در

بین فراوانی آفات  سیاهکل استان گیالن، دریافتند که 

و  داردعکااس وجااود  ۀو ارتفاااع از سااطح دریااا رابطاا 

مراتاب بیشاتر از    شمالی باه  های شیبفراوانی آفت در 

طاور   باه راش  سافید شاك  . شپاستجنوبی  های شیب

راش را در ارتفاعات پاایین تناه ماورد     درختان معمول

و بااا افاازایش قطاار باار فراواناای بااود حملااه قاارار داده 

 ۀاز تن هایی بخش. شد میدرختان آلوده به آفت افزوده 

بیشاتر از  داشاتند،  درختان که در جهت شمالی قارار  

 ۀبرپای .گرفتند آفات قرار جنوبی مورد حمله های جهت

قطر به  کم درختان ،Kiadaliri et al. (2008)مطالعات 

را داشتند، اماا شادت    یآلودگ یشترینب ی،لحاظ فراوان

 ی، انبوههمچنینبود.  بیشتردر درختان قطور  آلودگی

درختاان در   ۀتنا  یبار رو  ای راش شپشك سفید پنبه

هاای   شمال و شمال غربی نسبت باه جهات   یها جهت

 بود.دیگر بیشتر 
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 راش آل ده پ س پ شش م می ن اری شپشك راش بر روی  -ب     شپشك سفید راش کامل ۀحشرو  تخم -الف -1کل ش

 (گان)عکس از نگارند

 

 یهاا  پولاك و زیر  ها شکا در  شپشك سفید راش

 در بیشاااتر و کناااد  مااایپوسااات میزباااان ت ذیاااه  

 یافااات  متاااری یساااانت 11-21درختاااان باااا قطااار 

کفایات بارای داشاتن    حاد   تاا  هاشود که پوست آن یم

 ;LunderstSdt, 1998) شاااکا  تاااخیم اسااات 

McLaughlin, & Greifenhagen, 2012).  شپشااك

تمایل دارد روی درختانی که پوست زبرتری سفید راش 

ایان  محققاان  برخای  فرتیۀ دارند کلونی تشکیل دهد. 

کلاونی   یاری گ شکلاثر مثبتی در  است که زبری پوست

 راش اروپاایی دارد  بار روی  ای راش شپشك سفید پنبه

(Houston, 1982; Leaven & Evans, 2004.) 

مختلاف   یهاا  جهات در شپشك سفید راش  تراکم

درختان آلاوده و حسااس باه شپشاك راش متفااوت      

هاای مستقرشاده روی درختاان     شپشاك  یاست. بقاا 

بساتگی  به شرایط میکروکلیمایی جهات درخت  ،راش

ت در جها شپشك سفید راش  (Ehrlich, 1934).دارد 

شمالی درخت با تراکم بیشتری نسبت به سایر جهاات  

. همچناین مطالعاات بیاانگر    دهاد  یما تشکیل کلاونی  

 9/1در ارتفاع بااالی  شپشك سفید راش تراکم بیشتر 

 (Houston, 1982).است متر از سطح زمین 

هااد  مهاام ایاان تحقیااق بررساای برخاای عواماال 

محیطی مؤثر بر تراکم شپشك سفید راش بر درختاان  

رقی است که در دیگر مطالعات و سایر مقااالت  راش ش

و اروپایی بررسی شاده  مریکایی آبر روی درختان راش 

ند از: ارتفاع از ساطح  ا است. این عوامل محیطی عبارت

دریا، طبقات قطری درختاان، زباری و صاافی پوسات     

 یهاا  ارتفااع درخات و   ۀتنا مختلف  یها جهتدرخت، 

 .مختلف بر روی یك درخت

 

 ا  ه مواد و روش

 پژوهش منطقه

تحقیق حاتر در جنگل آموزشی و پژوهشای خیارود   

اسات و   49آبخیز حوتۀ از ای  زیرحوتهکه گرفت انجا  

کیلومتری شرق نوشهر در اساتان مازنادران واقاع     10در 

تاا   26° 31' ج رافیاییشده است. این منطقه در موقعیت 

طااول  91° 42'تااا  91° 23' و یعاارش شاامال  °26 40'

از شامال باه روساتای     یارود جنگال خ  ارد.قارار د  یشرق

گلبناد و   های جنگلخیرود و  ۀرودخاننجارده، از غرب به 

و از  46 تااۀحو هااای جنگاالو  بناادپی ۀدراز شاارق بااه 

 وکلیاك  ده کهناه  هاای  جنگال و  هشتادتنجنوب به یال 

هکتاار از   8800منطقه به مسااحت   ینشود. ا می منتهی

در هفات بخاش    یاا متر از سطح در 3090ارتفاع صفر تا 

 ب الف
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 زیرحوتااۀ (Karimi et al, 2010).گسااترش دارد 

پااتم، نمخاناه،    یهاا  نا به هفت بخش به  یرودخ یجنگل

شاده    تقسایم و دارناو   منیاسانگ بهااربن،   بلیر،گرازبن، 

بناد در   پاایین  ارتفااعی  ۀمطالعاه در ساه دامنا    این است.

در بخش گرازبن و باالبند در بخاش   بند میانبخش پاتم، 

بیشاینۀ  و  کمیناه  بخاش پااتم  در  .گرفات نجاا   بهاربن ا

متاار اساات.  520و  10 یاابترت باه ارتفااع از سااطح دریااا  

 شمشادساتان،  -دارمهم در سری پااتم شاامل نما    جوامع

 ممرزساااااتان،  -انجیلااااای ممرزساااااتان، - بلاااااو 

 و توسکاسااتان جوامااع و راشسااتان ممرزسااتان، -راش

ع ارتفاا بیشاینۀ  و  کمینهدر بخش گرازبن  است. افراستان

 جواماع جنگلای    اسات.  متار  1280و  990از سطح دریا 

 مخلاو ،  راشستان ممرزستان، - راش ،ممرزستان - بلو 

در راشساتان   - نمدار و خالص راشستان راشستان، - پلت

ارتفااعی   ۀدر محادود دارد. بخش بهاربن  وجوداین بخش 

متر گسترده شاده اسات. جواماع گیااهی      3300تا  890

 ناااد از: ا ش عباااارتقابااال تشاااخیص در ایااان بخااا  

افراسااتان،  -، راشسااتان خااالص، راشسااتانممرز  -راش

  (Etemad, 2002). توسکاستان -راش

 پژوهش اجرای شیوه

درختاان راش   یآلاودگ  یتوتاع  یبررسا  منظاور  به

 اواسااطدر  راش ساافیدبااه شپشااك  خیاارود ۀمنطقاا

 ی، ساطح یهاول یگردش جنگل، پس از 1253اردیبهشت 

شپشاك   اینتان آلوده به هکتار راش ممرزس 10معادل 

 یهاا  دامنهدرصد در جهت  39متوسط  عمومی شیببا 

 بناد  یینپاا ارتفااعی  دامناۀ  در هر سه  ،شمالی و جنوبی

 بناد  یانممتر از سطح دریا( در بخش پاتم،  190-100)

متر از سطح دریاا( در بخاش گارازبن و     1390-1300)

متاار از سااطح دریااا( در بخااش  1600-1690) باالبنااد

ساعی شاد    منطقۀ تحقیقانتخاب تعیین شد. در بهاربن 

که هر سه منطقه از لحااظ انباوهی درختاان و طبقاات     

 مشابهی داشته باشند. نسبت بهقطری، شرایط 

 آلودگیدرصد  تعیین منظور بهاز سطوح،  یكدر هر 

، ابتاادا ای راش شپشااك ساافید پنبااه هاار منطقااه بااه  

 از طریاق ترانساکت   یباردار  نموناه به روش  آماربرداری

مطالعۀ و با  (Zobeiri, 2002)گرفت )خط نمونه( انجا  

خاط ترانساکت    10مورد نظار  منطقۀ مقدماتی نقشه و 

 صاورت  باه ممتد روی نقشه ترسیم و سپس روی زمین 

منظم تصادفی پیاده شد. هر درخت راشی که بخشای از  

عنوان نمونه  به ،تنه یا تاج آن خط ترانسکت را قطع کرد

آلاوده   یاا ساالم   یال از قب نهاا آ تعیین و مشخصات کلی

تاراکم شپشاك   بودن و قطار درختاان آلاوده و درصاد     

 تاراکم درصد  20آنها در سه کالس صفر تا  موجود روی

 61از  یشمتوسااط و باا تااراکمدرصااد  21 – 60کاام، 

 سوی. از شد یادداشت شپشك راش یدشد تراکمدرصد 

درختاان آلاوده باه     ین، از بمطالعاتی سایتدر هر  دیگر

 یتصاادف  صورت به یهپا 13، ای راش ید پنبهشپشك سف

 یلتشااک تااراکمو مشخصااات درختااان آلااوده و  یااینتع

 یهاا  فار  درختاان در   یحشاره رو  یان توساط ا  یکلون

مخصوص یادداشات شاد. ایان مشخصاات شاامل کاد       

درخت، قطر، محیط و ارتفاع درخت، زبری و شایارهای  

درخات در  تناۀ  شپشاك در جهاات   تراکم روی پوست، 

 تاراکم شپشاك  ابرسینه، ارتفاع شروع آلودگی، ارتفاع بر

از سااطح  9/3و  2/1 ، ارتفاااعآلااودگیدر ارتفاااع شااروع 

درخات   بار روی شپشك سفید راش کلی  تراکمزمین و 

یااك  ،شپشااك ساافید راشتااراکم باارای تعیااین بااود. 

در بهاار   متار  یسانت 20 ×20به ابعاد  مشبك باربوب

ماین  متاری از ساطح ز   2/1درخت در ارتفاع تنۀ جهت 

درخت ایان  تنۀ جهت  ینتر آلودهشد. با تعیین قرار داده 

باربوب در همان جهات در ارتفااع شاروع آلاودگی و     

ایان  تراکم متری از سطح زمین نیز قرار داده شد و  9/3

 .شدحشره در دو ارتفاع مذکور نیز تعیین 

شپشك سفید راش از طریق برآورد بشامی   تراکم

، به این صورت که شد از یك تا ده تعیین یبند رتبهبا 

مشبك بر روی پوست درخت قرار داده شاد   یباربوب

توساط پوشاش    آن ۀو با شمارش تعداد سطوح پرشاد 

بارآورد بشامی    .شاد تعیاین   ها رتبه ها شپشكمومی 

و ساطح پوسات   شپشاك سافید راش   براساس وجاود  

 هاای  یکلاون شده توسط ماو  سافید و تعاداد     پوشیده
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عناوان شااخص    شده بار روی پوسات راش باه    مشاهده

  هااای زنااده در نظاار گرفتااه شااد     تعااداد شپشااك 
.(Kasson & Livingstone, 2011) 

وجاود   براساسزبری و صافی یوست درختان راش 

 .شااددرخاات تعیااین پوساات شاایار باار روی  نبااودیااا 

زبری پوست براساس عمق شیارهای موجود،  همچنین

زبار باا    عمیق و پوسات  نیمهبه پوست زبر با شیارهای 

 تفکیك شد. عمیق شیارهای

 روش تحلیل

عوامال ماورد نظار بار      تاأثیر  یآماار  یلتحل منظور به

افازار   نار  های ناپاارامتری در   از آزمون شپشكاین تراکم 

SPSS 17  .تناۀ  تأثیر زبری پوسات و جهات   استفاده شد

حشاره و طاول آلاودگی درختاان ماورد      تراکم بر  درخت

س مطالعااه بااا اسااتفاده از روش آماااری کروسااکال والاای 

آنها با آزمون من ویتنی تعیاین   داری یمعنو بررسی شده 

 شپشاك تاراکم  شد. تعیین اثر ارتفاعات مورد مطالعه بار  

 داری یمعنا و انجاا  گرفات   راش با روش آماری فریدمن 

 شد.بررسی آن با استفاده از آزمون ویلکاکسون 

 

 نتایج

 هااای ترانسااکت ممتااد    بااا اسااتفاده از فرمااول  

(Zobeiri, 2002)  آمده اسات، درصاد    1در جدول که

 مطالعاتی تعیین شد.منطقۀ دگی هر آلو

 مورد مطالعه ۀمنطقبرداری به روش ترانسکت در سه  نمونه نتایج -1 جدول

 باالبند بند یانم بندپایین رابطه 

درصد نسبت آلودگی 

درختان به شپشك 

 راش

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 اشتباه معیار
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 ماربرداریاشتباه آ

 درصد 59به احتمال 

 

 
 

 
 

= 0.031 

 
 

= 0.031 
 

= 0.025 

درصد اشتباه 

  آماربرداری

 

 
 

= 13 % 

 

 
 

=10.95 % 

 

 
 

= 16.2 % 

حدود اعتماد به 

  درصد 59احتمال 
 

 

=20.7    26.9 

 
 

=25.2     31.4 

 
 

=12.9    17.9 

n1 :اند کردهقطع  را تعداد درختان راش آلوده که خط ترانسکت.  N : اند کردهتعداد کل درختان راشی که مسیر را قطع. 

 

 های یهپا فراوانی درصد دهد یمنشان  یجنتا بنانکه

 ارتفااعی  ۀدامنا راش در  سافید راش آلوده به شپشك 

 درصد 61مقدار  یناست که از ا درصد 8/32 بند یینپا

 تراکمارای د درصد 5کم و  تراکم شپشك یدارا ها یهپا

 درصاد  2/38 بناد  یانم یارتفاع ۀدامنبودند. در  یدشد

 در بود کاه شپشك سفید راش راش آلوده به  یها پایه

درصد  13در و  تراکم شپشك راش کم آنها درصد 49

 4/19باالبند  یارتفاع ۀدامن. در بود یدشد تراکم ها یهپا

 یان اماا از ا  ،درختان راش آلوده به شپشك باود  درصد

شپشاك راش را   یدشاد  تراکم ها یهپادرصد  20 یزانم
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 کاه  دهد یمنشان  ها داده میانگین ۀمقایس .نشان دادند

و بناد   یینپاا در باالبناد نسابت باه     تراکم این شپشك

عباارت   (. باه 3)شاکل  دارد یدار یمعنا تفاوت  بند یانم

 هاای  یاه پا یفراوان یا،ارتفاع از سطح در یشبا افزا یگرد

و ساپس   یشابتادا افازا  شپشاك سافید راش   آلوده به 

 .یابد یم یشافزا شپشك راش تراکماما  ،یابد یمکاهش 

 

 مطالعاتیمنطقۀ در سه متفاوت  یها تراکمبا  راش شپشك سفید آلوده بهدرختان راش درصد فراوانی  -3شکل 

 درصد است. 59دار در سطح دهنده اختال  معنیحرو  متفاوت نشان

 

 پنج رختان آلوده درآمده از قطر د دست به یها داده

و  80-100، 60-80، 40-60، 30–40قطااری  طبقااۀ

 دهاد  یمنشان  یج. نتاشد یبند طبقه متر سانتی >100

متر بیشاترین فراوانای    سانتی 40-60 یقطر طبقۀکه 

تاراکم شپشاك   های آلوده و نیاز بیشاترین    تعداد پایه

را در بین طبقات قطری به خاود اختصااص داده    راش

قطاری باا    طبقاۀ در ایان   راش تاراکم شپشاك  . است

 درصاد  59در سطح احتماال  طبقات قبل و بعد از آن 

 (.4و  2 های )شکلدارد  دار یمعنتفاوت 

 

 های قطری درختان راش به شپشك سفید راش در طبقه ۀآلودهای  درصد فراوانی تعداد پایه -2شکل 
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 قطری در طبقات مختلفبر روی درختان راش شپشك سفید راش  تراکم -4 شکل

 درصد است. 59دار در سطح دهنده اختال  معنیحرو  متفاوت نشان
 

مشخصاات زباری پوسات بار      طبق تحلیل ناپارامتری،

شپشاك سافید    تاراکم شپشك راش تأثیر دارد.  تراکم

در شایارهای عمیاق    باا تحت تأثیر پوسات زبار   راش 

عمیااق و  نیمااهشاایارهای  بااابااا پوساات زباار مقایسااه 

 دار یمعنا ن شایار تفااوت   صا  و بدوهمچنین پوست 

شپشك سافید راش   تراکمی که بیشترین طور بهدارد، 

شاایارهای عمیااق  ودر درختااان راش بااا پوساات زباار 

 (.9مشاهده شده است )شکل 

 

 راش با زبری متفاوتدرخت  یها پوستدر  راششپشك سفید  تراکم -9شکل 

 درصد است. 59دار در سطح دهنده اختال  معنیحرو  متفاوت نشان

 

بار جهاات   شپشك سفید راش  تراکمنتایج تحلیل 

ایان   تراکمکه  دهد یممطالعه نشان ان مورد تنۀ درخت

آلاوده   هاای  یاه پا ۀتنا حشره در جهت شمال و شارق  

آن در سمت غرب و جنوب  تراکمبا  داری یمعنتفاوت 

شپشاك  عباارت دیگار    باه . (6)شاکل   دارد هاا  تنهاین 

را بارای   تناۀ درخات  جهت شمال و شرق سفید راش 

و با شادت بیشاتری در    دهد یمتشکیل کلونی ترجیح 

 .دهد یمتشکیل این دو جهت کلونی 
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 ان راش تنۀ درختهای مختلف  در جهتشپشك سفید راش  تراکم میانگین -6شکل 

 درصد است. 59دار در سطح دهنده اختال  معنیحرو  متفاوت نشان

 

شپشاك سافید راش   آماده   دسات  هبا مطابق نتایج 

ب درختان راش را از سمت پایین مورد حمله قارار  اغل

درختاان طاول آلاودگی تاا      درصد 5/62و در  دهد یم

تنها در  پنج متری درختان راش گسترش یافته است و

متار   10درختان طول آلاودگی باه بااالی     درصد 2/8

. حاداکثر طاول آلاودگی در درختاان مااورد     رساد  یما 

 .(1)شکل  متر است 11مطالعه 

شده از  یآور جمع یها دادهآماری  همچنین تحلیل

در سااه ارتفاااع شااروع  شپشااك ساافید راش  تااراکم

ان آلاوده نشاان   تناۀ درختا  متری  9/3و  2/1، آلودگی

در طول درخات  شپشك سفید راش  تراکمدهد که  می

متاری از ساطح    9/3دارد و در ارتفااع   دار یمعنتفاوت 

مشااهده   شپشاك سافید راش   تاراکم بیشترین  ،زمین

 (.8 ل)شک شود می

مرباو  باه طاول     یها دادهبررسی و تحلیل آماری 

کاه طاول    دهاد  یمنشان  شده آلودگی درختان بررسی

 بناد و باالبناد   ارتفاعی میاان  ۀآلودگی درختان در دامن

  اساات بنااد یینپااابیشااتر از  داری یمعناا صااورت بااه

 (.5)شکل 

 

 شپشك سفید راشآلودگی درختان راش به ارتفاع درصد فراوانی  -1شکل 
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 مورد مطالعهدر سه ارتفاع مورد بررسی روی درختان شپشك سفید راش  تراکم –8 شکل
 درصد است. 59دار در سطح دهنده اختال  معنیحرو  متفاوت نشان

 

 

 مورد مطالعه ۀمنطقتفاوت در طول آلودگی درختان به شپشك راش در سه  -5شکل 

 درصد است. 59 دار در سطحدهنده اختال  معنیحرو  متفاوت نشان

 

 بحث 

 قطاری  طبقاۀ کاه   دهاد  یمنتایج این مطالعه نشان 

هاای   بیشترین فراوانی تعداد پایه ، هممتر سانتی 60-40

از ساوی  . داراسات را تراکم حشره  آلوده و هم بیشترین

 داری یمعنا دیگر، زبری پوست با شیارهای عمیق، تأثیر 

 در تجمع کلونی این حشره روی درختان راش دارد.

Leaven & Evans (2004)  راش  تحقیاق درباارۀ  با

در ایالت متحده دریافتند کاه باا افازایش قطار     آمریکایی 

 را ایان ارتباا    .شاود  مای شدت آلاودگی زیااد    ،درختان

 کاه  دانسات  شارایط مناسابی   از ناشای  توان می احتماالً
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 ایان  بارای  ساایه  و رطوبات  تاأمین نظر  از قطور درختان

(. Amini Amlashi et al, 2006) نندک می فراهم حشره

منطقاۀ  تار،   بازر  تناۀ  و  تااج  دارایدرختان  همچنین

و تشکیل کلونی فراهم  ها پورهتری را برای حرکت  بزر 

در  (.Mcloughlin & Griffenhagen, 2012) کنناد  یم

 یهاا  زخم و پوست تخیم قطور و دارایدرختان راش 

نیز ممکن اسات   ها حفرهو  ها شکا و  یا شاخهفراوان 

 باشااد تاار آسااان هااا پااورهمسااتقر شاادن و بقااای   

(McCullough et al., 2001).   یزبری پوسات ارتبااط 

درختاان راش دارد و   ۀبا افازایش قطار برابرساین    قوی

 .دارندقطر و سن بیشتر، پوست زبرتری  دارایدرختان 

(Leaven & Evans, 2004)    در شپشاك سافید راش

پوساات راش ت دیااه  هااای هااا و در زیاار پولااك شااکا 

و پوساات زبرتاار بااا  (LunderstSdt, 1998) کنااد یماا

 تار  آساان را  هاا  پاوره شیارهای فراوان استقرار و بقاای  

 ۀمطالعا  نتایج .(McCullough et al., 2001) سازد یم

Houston (1982) اروپایی آلوده نیز نشان  یها راش در

 یاری گ شاکل زبری پوست اثار مثبتای بار    دهد که  می

روی درختان راش اروپاایی  ك سفید راش شپشکلونی 

درخات  از طریق تسهیل در ایجاد کلاونی جدیاد روی   

راش  در Houston (2004) ۀمطالعاز سوی دیگر  دارد.

ر درخات،  کاه باا افازایش قطا     دهاد  میاروپایی نشان 

و شادت   کناد  مای  سازی لیگنینپوست راش شروع به 

 هااای الیااهروی شپشااك ساافید راش تااراکم کلااونی 

 یابااااد. پوساااات کاااااهش ماااای  ۀشااااد بااااوبی

 Mirabdollahi Shamsi et al. (2011) کاه   دریافتناد

قطار   کام هاای   درصد پوسات درختاان راش در باوب   

متر( بیشتر است و با افزایش قطار و   سانتی 40 >قطر )

 یابد. تخامت پوست افزایش می ،سن درخت

افاازایش  زمینااۀایاان تحقیااق در  از تلفیااق نتااایج

باا  شپشاك سافید راش    راکمتا و  ها یهپاتعداد  فراوانی

کاه  نتیجه گرفات   توان یمافزایش قطر و زبری پوست 

باه   متار  یساانت  40-60قطری  طبقۀدرختان راش در 

حااداکثر ارزش زبااری و عمااق شاایارهای روی پوساات 

قطار، درصاد    برهمکنش افزایشنتیجۀ  درو  رسند یم

زیساتگاه   ینتر مناسبپوست، تخامت و زبری پوست، 

فااراهم شپشااك ساافید راش ی را باارای تشااکیل کلااون

، زباری  متار  یساانت  60 بایش از در قطرهای . آورند یم

و  ماناد  یما پوست و عماق شایارهای آن ثابات بااقی     

و  کناد  مای  ساازی  یگناین لاحتماالً پوسات شاروع باه    

. باوبی شادن و افازایش    یاباد  میتخامت آن افزایش 

سبب کاهش مواد غذایی در دساترس   ،تخامت پوست

 .دشو یمشپشك سفید راش 

 هااای یافتااهبااا  همسااونتیجااه ایاان مطالعااه   

 Leaven & Evans (2004) وKiadaliri et al. (2008) 

شادت آلاودگی باا افازایش قطار       کنند یماست که بیان 

قطاور راش   هاای  یاه پا. در واقع ازآنجا کاه  یابد میافزایش 

شادت توساط بیمااری پوسات راش از باین       بهآمریکایی 

متار در   ساانتی  60بیش از و درختان راش با قطر  اند رفته

هام  بر ، این دو نتیجه شود یمندرت دیده  بهایالت متحده 

 Kiadaliri et al. (2008) منطباق اسات. در مطالعاات   

 90 بایش از و  20-90، 10-20قطری  طبقۀسه  یرو

با افازایش قطار درختاان،    که مشخص شد  ،متر یسانت

کاه باا نتاایج تحقیاق      یاباد  میشدت آلودگی افزایش 

 مطابقت دارد.حاتر 

تاراکم  حاتر بیاانگر ایان اسات کاه      تحقیقنتایج 

ان تناۀ درختا  در جهات شامال و شارق     شپشك راش

 تاراکم راش بیش از جهت جنوب و غرب درخت است. 

مختلاف درختاان    یهاا  جهات در شپشك سفید راش 

متفااوت اسات.   شپشك سفید راش آلوده و حساس به 

های مستقرشاده روی درختاان راش باه     شپشك یبقا

دارد بسااتگی رایط میکروکلیمااایی جهااات درخاات شاا

(Ehrlich, 1934) .و  زیااد دماایی  کلی نوسانات  طور به

خورشاید، فشاار محیطای     پرتاو افزایش ساطح تاابش   

جنوب و غرب درخت نسابت   یها جهتبیشتری را در 

 هااای  شپشااكشاامال و شاارق آن بااه  یهااا جهااتبااه 

 ;Andresen et al., 2001)کناااد  مااایراش وارد 

Petrillo & Witter, 2004).   تااخامت پوساات در

 سات ها جهات رو به آفتااب بیشاتر از ساایر     های جهت
(Sonmez et al., 2007). 
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شپشك سافید راش  با تراکم کم  راش یها تودهدر 

 یهاا  جهات ، باا تعاداد کام درختاان راش     یها تودهیا 

ز ان راش تاراکم بیشاتری ا  تنۀ درختا شمالی و شرقی 

 تاراکم با  یها تودها را در مقایسه بشپشك سفید راش 

راش  یهاا  توده. در دهند یمنشان شپشك سفید راش 

آنها در سمت جنوب با هجو  فراوان این حشره، تراکم 

و غرب درختان راش بیشتر است. این ت ییر در ترجیح 

هاا   جهت باه ایان دلیال اسات کاه در ابتادا شپشاك       

میکروکلیمای متوسط در جهت شمال و شرق درخات  

، اماا افازایش خیلای    دهناد  یمترجیح استقرار  برایرا 

به مر  پوست و کمبود  ،در این جهات آنهازیاد تراکم 

بناابراین در طاول زماان کاه      ؛دانجاما  یمپوست زنده 

تدریج به جهت غرب و  ، بهیابد افزایش می آنهاجمعیت 

 کنناد  یما جنوب تنه که پوسات زناده دارد مهااجرت    
(Witter et al., 2004). 

 و Witter et al. (2004)بااا توجااه بااه نتااایج   

Sonmez et al. (2007)  اساتنتاج کارد کاه     تاوان  یما

 یها تودهتحقیق حاتر در واقع در شده  بررسیمناطق 

 هاا  شپشاك هساتند کاه   شپشك سفید راش تراکم  کم

شاارق درختااان راش را کااه پوساات   جهاات شاامال و

و  دهند یمتشکیل کلونی ترجیح  برایتری دارند  نازک

درصد در هر ساه   20 کمتر ازلودگی در واقع فراوانی آ

تأییادی بار ایان موتاوع      تواند یممورد مطالعه  ۀعرص

شپشاك سافید    ،با توجه به نتاایج ایان تحقیاق   باشد. 

از ارتفاااع پااایین تنااه بااه درختااان راش حملااه  راش 

 9/3آن در طاول درخات تاا ارتفااع      تاراکم و  کند یم

یاباد.   داری افازایش مای   معنای  طاور  باه متری درخات  

سامت بااالی درخات     بهپوست از سطح زمین  رطوبت

سمت  بهبه این علت که پوست درخت ، یابد میافزایش 

و آوندهای آبکش و بوبی فعال به  شود یم تر نازکباال 

رطوبات   در نتیجاه و  شاوند  یم تر یكنزدسطح پوست 

  گیااااارد یمااااابیشاااااتری در دساااااترس قااااارار 

(Wardhaugh et al., 2006) .(1980) Wainhouse   باا

دریافات  شپشك سفید راش متحرک  یها پوره ۀعمطال

شپشاك  سن یاك   یها پورهکه بیشترین شدت تراکم 

متری از سطح زمین بر  3/2تا  1در ارتفاع سفید راش 

در بااالی ایان    روی درختان آلوده است و تاراکم آنهاا  

در  ها پورهدرصد  1. تنها یابد میشدت کاهش  بهارتفاع 

طباق  . شاوند  یما  متری درخت مستقر 18تا  6ارتفاع 

شپشك سفید راش راکم تHouston (1982)  مطالعات

 که است بیشترمتر از سطح زمین  9/1در ارتفاع باالی 

جوی یك و فعاالنه در جستاین شپشك  دهد یمنشان 

 ارتفاع خاص از درخت میزبان است که ممکن است در

پوسات مرطاوب   افزایش محتوای ماواد غاذایی    ۀنتیج

 تار  ثابتو  یشترتر همراه با دمای بدرخت در ارتفاع باال

شپشك سافید راش  فعالیت  ۀتوسعپوست باشد که به 

 .شود یممنجر در ارتفاع باالتر درخت راش 

که با افزایش ارتفااع   دهد یمنتایج این مطالعه نشان 

شپشاك سافید   های آلوده به  فراوانی پایه ،از سطح دریا

باا  فتاه  یا. این یابد میابتدا افزایش و سپس کاهش راش 

؛ است تمتفاو Amini Amlashi et al. (2006).نتیجۀ 

باا افازایش ارتفااع از ساطح دریاا، از       کردناد بیان  آنان

کاساته  شپشاك سافید راش   های آلوده باه   فراوانی پایه

 ،اما از سوی دیگر مطاابق نتاایج ایان تحقیاق     ،شود یم

باالبند بایش از دو  منطقۀ در شپشك سفید راش تراکم 

ت و از طرفای طاول آلاودگی درختاان     دیگر اسمنطقۀ 

از بیشاتر  داری  معنای  طاور  بهبند و باالبند  راش در میان

بند است. افزایش ارتفاع از ساطح دریاا تاا حادی،      پایین

بناد   میاان منطقاۀ  کاهش دما و افازایش رطوبات    سبب

شود که احتماالً شارایط اقلیمای    می بند یینپانسبت به 

پشك سافید راش  ش را برای درختان راش و یتر مناسب

منطقۀ کاهش دما در ادامۀ . از سوی دیگر کند یمفراهم 

رویاش میزباان و کااهش مناابع     دورۀ باالبند با کااهش  

هاای   از فراوانای پایاه   تواند یمغذایی در دسترس حشره 

کاه گرباه در    دهاد  یمآلوده بکاهد. بررسی نتایج نشان 

ی ارتفااع دامناۀ  دما نسبت باه دو   ،ارتفاعی باالبنددامنۀ 

درختان راش آلاوده در  درصد  90 ،یابد دیگر کاهش می

کاه  دارناد  پوست زبار باا شایارهای عمیاق     این منطقه 

پشاك هاای   شرایط زیستی بسایار مناسابی را بارای ش   

 .کند یمراش فراهم 
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 یهاا  دامناه ازآنجا که اطالعات دقیق آمار اقلیمای  

در ماورد   توان ینمخیرود وجود ندارد، ارتفاعی جنگل 

فراواناای و شاادت آلااودگی درختااان در   ارتبااا  بااین

براکاه   کارد، ارتفاعی با اطمینان اظهار نظر  یها دامنه

پارامترهاای اقلیمای بسایاری از جملاه متوساط دماا،       

، بارنادگی و  دماای روزاناه و ماهاناه    ۀکمینا و  بیشینه

زنادگی میزباان و حشاره را     تواند یمپارامترهای دیگر 

دقیاق شارایط   تعیاین   تأثیر قرار دهد. بناابراین تحت 

شپشك سفید راش دما و رطوبت برای  ،بهینه زیستگاه

ساله منااطق مختلاف    بندیناقلیمی  یها دادهنیازمند 

 جنگل است کاه در مطالعاات آیناده بهتار اسات     این 

 .لحاظ شود بیشتر
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Abstract 

In order to study the beech scale and some of the effective environmental factors on beech 

scale density on eastern beech trees, after field inspection, 10 hectare of infected beech stands 

were specified in low-, mid- and high lands of Kheyrud forest. At each studied area, 12 scale 

infected beech stands were randomly determined and their characteristics were recorded in 

special papers. Effect of bark roughness and direction of trunk of beech trees and height from 

the ground on beech scale density and period of infestation in three studied areas were 

investigated by using non-parametric Kruskal-Wallis and Friedman tests. Completely rough 

barks having deep cracks were assigned highest density of beech scale by 5.5 average. Beech 

scale density at north and east sides of trunk was significantly more than south and west sides. 

Also, density of this scale at 2.5 m height of trunk was the greatest by 4.4 average. With 

increasing elevation from sea level, infected stands initially increased from 23.8 to 28.3 

percent and then decreased to 15.4 percent. Beech scale density was most in high land by 30 

percent high density and also beech trees infection length was highest in middle land and high 

land by 5.35 and 7.5 m, respectively diameter class 40-60 cm was recognized as the best 

diameter for colony formation of beech scale by 36 percentage infection frequency and 38 

percentage high density. 

Keywords: Bark roughness, Beech scale, Kheyrud forest, Trunk direction, Trunk height.  




