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 چکیده
روی داده در استان ايالم ويژه  بهزاگرس و های  ای در جنگل گستردهطور  بهدرختان بلوط های  خشکيدگي گذشتههای  در سال

های  شناسايي قارچمنظور  بهاين تحقيق و موجب آسيب به درختان بلوط شده است.  کردهطغيان بلوط  زغالي بيماری واست 
 های استان ايالم اجرا شد. در سطح جنگل 1391-1394های  زايي آنها طي سال زايي و بررسي رفتار بيماری زا، اثبات بيماری بيماری

آلوده درختان بلوط ايراني نسوج ی از متعددهای  نمونه، ی استانها گردشي و بازديدهای ميداني متعدد در سطح جنگل جنگلپس از 
رفولوژيک و کليدهای معتبر وصفات مزا با استفاده از  عوامل بيماری کشت شده و ها نمونهپس سآوری و به آزمايشگاه منتقل شد.  جمع
های دوساله بلوط گرديد.  نهال بهزني آنها  مايه، اقدام به شده شناساييهای  زايي قارچ بات بيماریثمنظور ا بهشناسي شناسايي شد.  قارچ

های استان ايالم  در جنگل زغاليهای عامل بيماری  بررسي شد. نتايج نشان داد که قارچها  زايي قارچ در مرحله نهايي رفتار بيماری
 آزمايشمورد ی بلوط ها نهال  بيماری سببهای مذکور  باشند. قارچ مي Obolarina persicaو  Biscogniauxia mediterraneaشامل 

ها نشان داد که آلودگي آنها از محل  زايي اين قارچ بررسي رفتار بيماری .شدندزني  مايهباالتر از محل های  قسمتو خشکيدگي 
که  طوریبه است،صورت عرضي و شعاعي به سمت مغز چوب  هدر چوب عالوه بر گسترش طولي، ب هانآشروع شده و انتشار زني  ايهم

در ضعف و خشکيدگي درختان بلوط  آنها تأثيرها و  زايي اين قارچ بيماریاثبات توجه به با  د.کنميآوندهای چوبي و آبکش را درگير 
با حذف  و کردجلوگيری  ،هاست ساز تهاجم اين قارچ زمينهت آبخيزداری از وقوع تنش خشکي که ابا انجام عملي توان مي ،ايراني

 .شددر منطقه  عامل بيماری گسترشمانع آلوده و خشک  درختان کامالً

 

 بلوط ، زوالايالم های جنگل، زغاليبيماری : هاي کلیدي واژه

 

 مقدمه
 نخشکيدتنش آبي سبب ها و  خشکسالي گذشته هدر ده

کوه موجوب   شوده   زاگورس  هوای  جنگول در  درختان بلووط 
خسارت به درختان بلوط و بروز مشکالت ديگری همچوون  

پديوده خشوکيدگي   شوده اسوت.    هوا  بيمواری غيان آفات و ط
هوايي ماننود ايوالم، لرسوتان، کرمانشواه،       در اسوتان درختان 

 در اسوتان و بويراحمد و فارس گزارش شده است. کهگيلويه 
 بلوووط ايرانووي منطقووه راهووای  جنگوولايووالم گونووه غالووب 
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(Quercus brantii)  در واکنش به  گونه  اين. دهد ميتشکيل
 بودهدرختي  های گونهترين  از حساس آمده اخير شرايط پيش

های  های شديدی به جنگل خسارت درختاناين  ومير مرگو 
. (Hosseini et al., 2012) وارد کووورده اسوووت منطقوووه
 متعددی از بروز ضعف و مشکالت فيزيولوژيکي های گزارش

درختووان بلوووط در منوواطقي از اسووتان ايووالم از قبيوول      
 ...يروان و سو ايالم، ملکشاهي، مهران، آبدانان،  های شهرستان

در بازديدهای مکورر از   ارائه شده و نيزاز واحدهای اجرايي 
مناطق مختلف اسوتان مشواهده گرديوده اسوت )مشواهدات      

ني نگارندگان(. از طرف ديگر گرم شودن هووا کوه يوک     ميدا
در  ای گلخانوه پديده جهاني و ناشي از افزايش ممتد گازهای 

مراتوع،   رويوه  بوي ها، چرای  ، از بين رفتن جنگلاست اتمسفر
 ,Babaie-Kafaie) انسانيهای  تغيير کاربری و برخي فعاليت

شوده  موجب افزايش و شودت پديوده خشوکيدگي     ،(2004
 .  است
، درختان خشکيدگيها و  ه دنبال وقوع خشکساليب

های زيادی به  زا طغيان و خسارت های بيماری قارچ
 های نشانهنخستين بار اند.  کردهدرختان جنگلي وارد 

 ان وتسکمازو در توسغالي درختان بلندزبيماری زوال و 
قارچ  پارك جنگلي قرق ديده شد و عامل آن

Biscogniauxia mediterranea (De Not.) Kuntze 
 ;Mirabolfathy et al., 2011) گرديد معرفي

Mirabolfathy, 2013a). قارچ B. mediterranea  از
شانکر بيماری عامل  عنوان بهو  بوده  Xylariaceaeتيره
 است شده  شناخته خوبي بهي در دنيا زغال

(Mirabolfathy et al., 2011; Mirabolfathy, 

2013a).  درختان زغالي بيماری عامل عنوان هباين قارچ 

 لرستان، ايالم، های زاگرس در مناطق در جنگل بلوط

 باعث بروز بويراحمد گزارش شده که و کهگيلويه و فارس

 Mirabolfathy et) شود مي بلوط درختان در خسارت

al., 2011; Mirabolfathy, 2013a). بيماری  اين عاليم
شدن  جدا آلوده، های قسمت در گياهي شيره ترشح شامل
 چوب و آبکش نسوج شدن سياه و تيره درخت، پوست

در بررسي ديگر  .(Mirabolfathy, 2013a) باشد مي

 ,.Obolarina persica sp novقارچ ديگری با نام 
درختان بلوط معرفي  زغاليعامل ايجاد بيماری  عنوان به

و  Safaee. (Mirabolfathy et al., 2013b) استشده 
و  فوق يزايي دو گونه قارچ بيماری( 2016)همکاران 

  .کردندرديابي مولکولي همزمان آنها را بررسي 

در ساير کشورها نشان داده  گرفته انجام های بررسي
ير اقليم، افزايش دما و کاهش نزوالت جوی ياست که تغ

 شوند از عوامل گسترش و تشديد اين بيماری محسوب مي
(Ashrafi et al., 2012) .خانواده  های قارچXylariacea 

در  ،کنند مي زغاليرختان بلوط ايجاد عالئم در دکه 
 ،شودمعمول  حد از هوا بيششرايطي که خشکي و دمای 

مقدار آب  تأثير عالوه هآيند. ب صورت مهاجم درمي هب
و  شده  اثباتحضور قارچ  موجود در بافت گياه بر

قارچ پيشرفت و افزايش آلودگي مشخص شده است که 
در مرحله اندوفيتي به کاهش ميزان پتانسيل آب در 

 (.Vannini et al., 2009) ميزبان بستگي دارد
Franceschini ( 2004و همکاران )با بررسي قارچ 

B. mediterranea  در شمال غربي ساردينيای ايتاليا اين
و زوال درختان  ومير مرگقارچ را يکي از عوامل کليدی 

که اين قارچ توانايي  بيان داشتندبلوط معرفي کرده و 
اندوفيت  عنوان بهدرخت را  های قسمتسازی تمامي  آلوده

کردن بافت چوبي باعث جدا شدن   دارا بوده و با کلونيزه
روی تنه و  زغاليشاخص عالئم بروز و  ها شاخهپوست 

با تحقيق روی Orgis (2006 )و  Jurc. شود مي ها شاخه
 .Bقارچ را عامل بيماری Q. cerrisجنگل بلوط گونه 

mediterranea var. microspora  معرفي کرده و اظهار
کاهش رطوبت و افزايش  داشتند که خشکي شديد هوا،

. اين قارچ بوده استئم ناگهاني دما از عوامل ايجاد عال
توسعه  Valentini  (1994) و  Vanniniدر تحقيقي

خشکي هوا  ناشي ازرا بلوط  روی درخت زغاليبيماری 
( 1996و همکاران ) Vanniniهمچنين  ند.ا ه ذکر کرد

که حضور اندوفيتي قارچ در پوست زنده  گزارش دادند
 های بافتدر  سرعت بهکه  سازد ميقارچ را قادر  ،درخت

تحت تنش ميزبان رشد نموده و موجب تخريب آنها گردد. 
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 در ،طلب فرصت های عنوان قارچ ههای اندوفيت ب قارچ
 خشکي و کاهش رطوبت شديد زمان ايجاد تنش ناشي از

. در اين ميان شوند ميموجب مرگ ميزبان  در ميزبان،
 قارچ

 B. mediterranea  در بيماری يکي از مهمترين عوامل
زايي  که قابليت بيماری بودهکشورهای حوزه مديترانه 

 B. قارچ (Franceschini et al., 2004) دارد ای گسترده

.mediterranea  و  بودهمرحله اندوفيتي طوالني دارای
 Collado) باشد نمي مشاهده قابلآن  در اين مرحله عالئم

et al., 2001; Mazzaglia et al., 2001).  همچنين
باعث افزايش  آبي کمکه تنش  ه استنشان داد تحقيقات

 .B قارچ وسيله بهاندوفيت  صورت بهکلونيزاسيون 

mediterranea ثير أت( 2017)قنبری و همکاران . شود مي
زايي عوامل زغالي بلوط  تنش خشکي بر شدت بيماری

 .(Ghanbary et al., 2017)کردند ايراني را بررسي 
Hosseini (2011 ) به ايراني ميزان آلودگي درختان بلوط

که  کردو اعالم  نموده بررسيرا  خوار چوب های سوسک
مربوط به خشکسالي اخير موجب ضعف  های تنش

 های سوسکفيزيولوژيک درختان بلوط و افزايش جمعيت 
  های زاگرس شده است. خوار در جنگل چوب

 در انتقال مهمي نقش  Cerambycidaeکامل حشرات

 Tiberi و Ragazzi رنددا زا بيماری عوامل ديگر و ها قارچ
 حشرات ها توسط قارچ انتقال امکان بر عالوه (1998)

 حفر با توانند حشرات مي اين ،خوار پوست و خوار چوب

 زا بيماری عواملنفوذ  برای ورودی های راه ايجاد باعث داالن

 شده توسط ايجاد داالن مثالً .شوند درخت بافت داخل به
Cerambyx cerdo بلوط درخت در Q. suber تواند مي 

 B. mediterranum قارچ توسط بعدی آلودگي ايجاد باعث
و همکاران   Pazoutova.(Martin et al., 2005) شود

 Salix albaو اندوفيت گونه  O. dryophilaقارچ ( 2010)
آسکوسپور کردند که مشاهده  و کرده بررسيرا 

(Ascospore ) خوار پوستاين قارچ در پرزهای سوسک 
وجود دارد که  Gasterocercus depressirostrisگونه 

 های قارچ توسط سوسکاين  انتشارسيستم وجود  مبين

بين  ارتباط مورد در بررسي نتايج .استخوار  پوست
Cerambyx spp. از خانواده Cerambycidae عاملقارچ  و 

بلوط  درختان در B. mediterranum زغالي بيماری
خروجي  های سوراخ بين که داده نشان اسپانيا غربي جنوب

 داشتهم وجود مستقي ارتباط قارچ وجود و کامل حشرات

جالب توجه است که  (Jose et al., 2005).است
 کنند مي خشکي طغيان تنش شرايط در بيشتر خوارها چوب

(Huberty & Denno, 2004)  که اين خود دليلي بر ارتباط
ها  زا و نقش آنها در توزيع قارچ های بيماری آنها با قارچ

از متأثر هردو ها  قارچها و  باشد که البته طغيان سوسک مي
در اين زمينه در سطح  خشکي و خشکسالي استشرايط 
انجام نشده و يا به  مطالعاتي تاکنوناستان ايالم  های جنگل

در مورد تر  گستردهبه تحقيق  است لذا ندرت انجام شده
عامل يا عوامل ايجادکننده ضعف و خشکيدگي درختان 

است.  نيازگياهي های  بلوط در اين استان از جنبه بيماری
 سطوح وسيعي از برداری نمونهو  هدف بررسياين تحقيق با 

و  دخيلشناسايي عوامل قارچي  ايالم، استان های جنگل
 .زايي آنها انجام شد رفتار بيماری

 

  ها مواد و روش
 طق مورد مطالعهاموقعیت جغرافیایی من

  بررسي و شناسايي عوامل ايجادکننده بيماری برای
بلوط، از مناطق جنگلي مختلف سطح استان ايالم که  زغالي

برداری  دارای عالئم خشکيدگي و زوال بودند، بازديد و نمونه
 که انتخاب شد 1مناطق به شرح جدول اين انجام گرفت. 

های ايالم، ايوان، سيروان، مهران،  در شهرستان بيشتر
 قرار داشتند. و دهلران ملکشاهي

 
 زا عوامل بیماريبرداري و شناسایی  نمونه

درج کاغوذی بوا    هوای  پاکتدادن در پس از قرار ها نمونه
 بووه آزمايشووگاه انتقووال يافووت. آوری جمووعتوواريخ و محوول 

هيپوکلريت سطحي توسط  ضدعفونيآلوده پس از  های نمونه
در  ،و سه بار شستشو در آب مقطر سوترون  نيم درصد سديم

و مالت  (PDA)دکستروز آگار  زميني سيب های کشتمحيط 
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دسوت آموده بوه     هعوامل قوارچي بو   .شدکشت  (MA)آگار 
و شود   سوازی  خوالص نوك ريسه و تک اسوپور،   های روش

رفولوژيکي و با اسوتفاده از کليودهای   واساس مشخصات م بر
نواقص   هوای  قوارچ از جملوه کليود    اهو  شناسايي قارچمعتبر 

(Minasian & Alizadeh, 1989) شناسي قارچ، کليد مصور 
، کليد جونس  (Falahati-Rasegar, 1990)ها(،  )آسکوميست

Biscogniauxia spp. (Ju et al., 1998; Ju & Rogers, 

 Xylariaceaeخوانواده   هوای  جونس ، کليد برخي از ( 2001

(Raei et al., 2014) هووای جوونس هووای و کليوود گونووه 
Biscogniauxia spp. و Obolarina spp.  در اروپوووای

 شناسايي گرديد. (Pouzar, 1986)مرکزی 

 
 زایی اثبات بیماري

و  Vanniniدر اين مرحله با استفاده از روش 
Scarascia Mugnozza (1991 ) اقدام به اثبات

های دو  های شناسايي شده روی نهال زايي قارچ بيماری
های دو ساله  ساله بلوط ايراني گرديد. بدين منظور نهال

متر باالتر از سطح  سانتي 10بلوط ايراني تهيه و در فاصله 
شش هايي به طول  خاك گلدان، در ساقه آنها زخم

زني محل زخم ساقه،  . سپس برای مايهشدمتر ايجاد  ميلي
های عامل بيماری  ای قارچ هفته يک برش از کشت يک

کن  پنبه سوراخ با استفاده از چوب PDAروی محيط کشت 
(Cork Borer تهيه گرديد. تيمار شاهد )زخمايجاد  نيز با 

 بدون PDAمحيط کشت  زني مايه با ها روی برخي نهال
. پس از قراردادن قارچ در محل زخم شدقارچ انجام 

ای پنبه سترون و پارافيلم  قطعهساقه، محل زخم با 
(Parafilm grafting tape پوشانيده شد. رطوبت محل )

تأمين گرديد و  سترونصورت روزانه با آب مقطر  زخم به
درجه  22±1شن با دمای متوسط رو در محل سايه

پيشرفت  ،ماهدو . پس از گذشت شدداری  نگهسلسيوس 
 .شده نمونه تهيه شد زني مايههای  زخم بررسي و از محل

سديم نيم هيپوکلريت با  ها نمونه پس از ضدعفوني سطحي
زميني دکستروز آگار  درصد، در محيط کشت عصاره سيب

(PDA) و وجود و يا عدم وجود مرحله  ندکشت شد
عامل  های ( قارچMitosporic fungiميتوسپوريک )

 .ديدبررسي گرها  در نمونهبيماری 
 

 زایی عوامل قارچی بررسی رفتار بیماري
 ،زنوي  مايوه مودت نوه مواه از زموان      گذشوت پس از 

 وسويله  بوه از محل تيموار شوده سواقه     يمنظم های برش
های تهيه شده به مدت  نمونه. شدتهيه  دستگاه ميکروتوم

پنج درصد قرار داده سديم هيپوکلريت دقيقه در  40-50
به مدت يک تا دو دقيقه با آب مقطر سترون  . آنگاهندشد

. سپس به مودت دو دقيقوه در محلوول    ندشستشو گرديد
آميزی سافرانين قرار داده شدند. پس از شستشوی  رنگ

قيقه در د 10به مدت  ،ها با آب مقطر سترون نمونهمجدد 
درصد قرار داده شودند.   96و  75، 45 الکلهای  محلول

دقيقوه در محلوول    دو تا سوه ها به مدت  نمونه در نهايت
وجود پس از خارج کردن آنها گزيلول قرار داده شده و 

هووا بووا  نمونووهدر بافووت يووا عوودم وجووود ريسووه قووارچ 
از ساقه برش عرضي عالوه  به .شدبررسي ميکروسکوپ 

 محل مشاهده عالئم بيمواری  آزمايش درهای مورد  نهال
و نحوه نفوذ و رخنوه قوارچ عامول بيمواری از     شد تهيه 

های داخلي و بافوت   قسمت پوست ساقه به سمت قسمت
 .شدچوبي ساقه بررسي 

 

 نتايج
 عامل بیماري هاي قارچشناسایی 

های استان  انجام بازديدهای متعدد از جنگلپس از 
دارای عالئم بلوط درختان  اززا  دو عامل بيماریايالم، 

جدا   O. persicaو B. mediterranea زغالي شاملبيماری 
های  نمونهطبق نتايج حاصل از شناسايي . شدو شناسايي 

های  پراکنش جغرافيايي قارچچگونگي آوری شده،  جمع
 مشخص خوار و همراهي آن با حشرات چوب زا بيماری
 (.1)جدول گرديد
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 هاي استان ایالم زا در جنگل هاي بیماري وضعیت پراکنش قارچ -1جدول

ستانشهر محل  Biscogniauxia 
mediterranea Obolarina persica خوارها چوب خسارت با همراهی  

 + - + دهلران  آباد زرين
 + + - دهلران ميمه

گل گل  + - + ملکشاهي 
 + + + ايالم چغاسبز

هسيا مله  + + - ايالم 
هَل توه  + + - مهران 

 + + - سيروان مانشت
پنجاب مله  + + - بدره 

رنو گردنه  + - + ايوان 

 

 زا بیماريهاي  قارچرفولوژیکی مشخصات م
1- B. mediterranea 

اين قارچ دارای استرومای نامسطح، سوياه، در انودازه   
ه در زيور  و بالفاصول  mm 1-7/0متغير، دارای ضخامت 

هوا   هوا قورار دارنود. پوريتيس     سطح و در بين آن پريتيس
 mm 18/0-15/0شکل و دارای  مرغي تخمای و  استوانه
. دهانه پوريتيس  باشند ميطول  mm 56/0- 51/0قطر و 

ای شکل،  استروما قرار دارد. آسک استوانه باالتر از سطح
و دارای دهانووه  μm 174-120×12-8اسووپور،  8دارای 

ای  ای روشن تا قهوه آسکوسپور قهوه .باشد ميميلوئيدی آ
-μm 16ابعواد  ، بيضووی شوکل، دارای   سولولي  تکتيره، 

، در دو انتها گرد و دارای خط تنودش   2/7-6/5×8/12
 .(1)شکل بود صاف 

 

 
نماي سطحی  -b (Bar=200µm) و دهانه آن آسکوکارپنماي جانبی  -Biscogniauxia mediterranea aرفولوژي قارچ م -1شکل 

 اسپور به همراه خط تندش -d (Bar=20µm) اسپور هاي ردیفی داخل آسک-c (Bar=500µm) آسکوکارپاستروما و دهانه برجسته 

(Bar=10µm) e- نماي میکروسکوپی قارچ (Bar=20µm) f-  در محیط روزه  14منظره رویشPDA 
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2- Obolarina persica  

اين قارچ دارای استرومای نامسطح، سياه، در اندازه 
ه در زير سطح و بالفاصلسياه ، mm 1متغير، دارای ضخامت 
ای  استوانهآسکوکارپ ها قرار دارند.  و در بين آن پريتيس

طول  mm 1قطر و   mm 1/0-5/0شکل و دارای 

ستروما قرار دارد. از سطح اتر  ينيپا. دهانه پريتيس باشند مي
، سلولي تکای تيره،  ای روشن تا قهوه سپور قهوهآسکو

، در μm 16-8/12×2/7-6/5بيضوی شکل، دارای ابعاد 
شکل  (S)و دارای خط تندش مورب و اس  تيز نوكدو انتها 

 .(2)شکل  بوده که به دور بدنه اسپور ادامه يافته است
 

 
نماي جانبی  -b2 (Bar=200µm) نماي سطحی استروما و دهانه فرورفته پریتیس -Obolarina persica aرفولوژي قارچ م -2شکل 

 (Bar=20µm) اسپور به همراه خط تندش -d (Bar=20µm) نماي میکروسکوپی قارچ -c (Bar=500µm) پریتیس و دهانه آن
 

 زایی اثبات بیماري
ها، عالئم  زني نهال مايه ماه از زماندو از گذشت مدت  بعد

های واقع در  در شاخهو سپس خشکيدگي پژمردگي 
( با هر دو cو a-3باالتر از محل تيمار شده )شکل  های قسمت
و همچنين عالئم  .O. persica و B. mediterraneaقارچ 
مردگي در پوست و بافت چوبي محل و اطراف محل تيمار  بافت

(. در تيمار شاهد عالئم bو a-4)شکل  شده مشاهده گرديد
. پس (b-3)شکل نشد نکروز، پژمردگي و خشکيدگي مشاهده 

های  نهالساقه شده زني  محل مايهاز دوباره برداری  نمونهاز 
، مرحله PDAدر محيط کشت مورد آزمايش و کشت آنها 

 ميتوسپوريک قارچ عامل بيماری مشاهده گرديد.
 

 زا بیماري هاي عامل زایی قارچ بررسی رفتار بیماري
زني، در فصل  پس از گذشت حدود نه ماه از زمان مايه

های آزمايشي دوباره بررسي شدند در  رويش جديد، نهال
هوای   ها، تغيير رنگ در قسومت  های عرضي ساقه آن برش

چوب از حاشيه به سمت مرکوز ديوده شود.     پوست و برون
های قارچ در محل آوندهای آبکش و چوب و  نفوذ ريسه

(. در a-5اطراف آنها نيوز مشواهده گرديود )شوکل     بافت 
که اين عالئم در برش عرضي سواقه نهوال شواهد     صورتي

هووای  (. همچنووين در بوورش b-5ديووده نشوود )شووکل   
وسيله دستگاه ميکروتوم، ريسوه   شده به ميکروسکوپي تهيه

های آلوده مشاهده گرديد )شکل  قارچ در داخل بافت نهال
5-cزني  های مايه ي از نهال(. جالب توجه است که در يک

عالئوم مقاوموت گيواه     B. mediterraneaشده بوا قوارچ  
صورت ظهور شاخه جديد فرعي از قسمت زيور محول    به

 (.d-5زني شده مشاهده شد )شکل  مايه
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 c- O. persicaشاهد  -Q. brantii a- B. mediterranea b هاي زایی روي نهال اثبات بیماري -3شکل 

 

 
 هاي باالتر از قسمت تیمار شده خشکیدگی اندام -c مردگی بافت چوبی بافت -bمردگی روي پوست،  عالئم پیشرفت بیماري و بافت -a -4شکل 

 
 B. mediterraneaهاي قارچ   هیف -cشاهد  -bپیشرفت تغییر رنگ آوندي از حاشیه به سمت مرکز -a -5شکل 

 Q. brantiiتر از قسمت تیمار شده نهال  ظهور شاخه جدید فرعی پایین -d  (Bar=20µm)داخل بافت ساقه 
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 بحث
در پديده مرگ و مير درختان  مهمينقش  زغاليبيماری 

جنگلي دارد و محققين متعددی در نتايج تحقيقات خوود بوه   
 ;Mirabolfathy, 2013aانووود  رسووويدهايووون نتيجوووه 

Mirabolfathy et al., 2016)).   در تحقيق حاضر مشوخص
درختان بلووط  بر روی  زغالي بيماریمولد که دو عامل شد 

 هووای اسووتان ايووالم  در سووطح جنگوولدچووار خشووکيدگي 
B. mediterranea وO. persica  هستند.  

 شاهدهم جنگلي مناطق از آمده عمل به بازديدهای در
درختان بلوط خشکيده يا روی  بيشتر زغاليبيماری  که دش

درحال خشکيدن وجود داشت و به نظر رسيد که اين بيماری 
درك اين مطلب از باشد.  مؤثر گي و خشکيدن آنهاددر پژمر
محقق شد.  ی دوساله بلوطها آزمايش روی نهالانجام طريق 
های آلوده شده به  نشان داد که نهالنتايج اين بررسي  چرا که

ماه عالئم  پس از حدود دو غاليزهای مولد بيماری  رچاق
ها و  برگو ريزش خشکيدگي پژمردگي و پس از آن 

زني را نشان دادند.  مايههای باالتر از محل  اندامخشکيدگي 
 در مشهودی ها اثر که اين قارچ توان گفت مي اساس براين
 درختان مرگ موارد غالب در حتي و تاج پژمردگي و ضعف
 های گزارش با يافته اين که ،دارندايراني  بلوط

Mirabolfathy ( 2016،2011 و ديگران )و 
Mirabolfathy (a2013 )تحقيقات نتايج . دارد مطابقت

 ,Vannini & Scarascia Mugnozza) محققين برخي

1991; Franceschini et al., 2004; Safaee et al., 2016 
 املوع که ه استداد نشانييد اين يافته أضمن ت نيز (

 از به قادر درخت ضعف شرايط در زغاليايجادکننده بيماری 
 اندام ايجاد محل از باالتر آلوده های قسمت مرگ و بردن بين

در اين صحرايي  بازديدهایدر  مهماين هستند که  زايشي
 .مشاهده شدروی درختان بلوط آلوده  پژوهش

 زني از قسمت مايه های عرضي صورت گرفته در برش
مشخص شد که  B. mediterraneaها با قارچ  شده نهال

عالئم در نواحي ديگر ساقه نيز شده،  زني محل مايه غيراز به
به سمت داخل چوب وجود رخنه و پيشرفت اندام قارچي 

و Vannini های  مشاهدهعالوه بر مطابقت با که  دارد

Scarascia Mugnozza (1991)، نحوه رفتار قارچ 
B. mediterranea نمايد. با  را نيز تا حدودی روشن مي

های  گرفته، احتماالً قارچ به بافت توجه به مشاهدات انجام
اطراف محل تيمار شده ساقه نهال و سپس به آوندها رخنه 

پژمردگي سريع و جريان آوندی  موجب قطع وده کر
و اين پديده موجب فعال شدن  های فوقاني نهال شده اندام

زني  مايهاز محل تر  پايينسمت های موجود در ق جوانه
چرا که پس از گذشت حدود نه ماه از زمان گردد.  مي

شاخه فرعي در قسمت زير محل  مشاهده گرديد کهزني،  مايه
وجود آمد. جالب  های مورد آزمايش به تيمار شده نهال
در درختان آلوده سطح جنگل که دارای  توجه است که

ها يا  شاخهای بودند،  تنهخشکيدگي شديد تاجي و يا حتي 
های  تر از محل پايينهای تحتاني و  هايي در قسمت جست

شده که گواهي بر مطلب ايجاد  زغاليآلودگي به بيماری 
ها  پديده يکساني در نهال رسد که ميبه نظر و  فوق مي باشد

اين پديده در  البتهافتد.  و ديگر درختان آلوده اتفاق مي
مشاهده نگرديد که  O. persica های تيمار شده با قارچ نهال

زايي اين دو عامل  دهنده تفاوت در نحوه رفتار بيماری نشان
 باشد. قارچي مي

دارای  کهدر مشاهدات انجام گرفته از درختان آلوده 
، پس (cو  a ،b-6)شکل  يافته بودند استرومای بالغ و تکامل

 15-20از جدا نمودن پوست اطراف استروما تا فاصله 
از حاشيه استروما عالئم خسارت و پيشرفت  متری سانتي

با  امروضوح مشاهده گرديد، که اين  قارچ عامل بيماری به
در های آزمايشي همخواني دارد.  از نهال نتايج حاصل

که هنوز استرومای قارچي   آلودهمشاهداتي ديگر از درختان 
بود،  ر محل مورد نظر تشکيل نگرديده و يا در حال تشکيلد

تجمع  بود، مشاهده قابل بيماری عالئمو  ثار خسارتآ اما
اطراف ناحيه  در و يا تر پايين نسبت به های قسمتآب در 

شيره  جريانيا قطع به دليل کندی  احتماالًآلوده ديده شد که 
و وارد شدن خسارت به آوندهای چوب و بافت  نباتي

بروز  با نيزو گاهي  باشد مياطراف آن و نشت شيره خام 
همراه  در پوست تنه درختو نشت مايع ايجاد ترك  عالئم

. در صورت آلودگي در محل تنه، چنانچه استرومای شود مي
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)شکل  ر يک طرف تنه درخت ايجاد گرددد قارچ رنگ سياه
6-d) باالتر از محل آلودگي و حتي تا  های اندام، کليه

قسمت بااليي تاج که مسير جريان آوندی آنها با قسمت 
نهايت پس از در دچار پژمردگي و  ،باشد ميآلوده مرتبط 

و حالت پژمردگي ند شو ميکيدگي دچار خش سال يک
قابل مشاهده  آساني بهری درخت در نمای ظاه طرفه يک
پژمردگي سريع و در اواخر فصل رويش، باشد که گاهي  مي

در  پس از فصل خزان و افتد اتفاق مي ها برگبدون ريختن 
 خوبي به اند، درختان سالم که به موقع خزان نموده مقايسه با

توسعه اين پديده نيز خود گواهي بر  .باشد مي مشاهده قابل
مسدود شدن آنها آوندی و  های قسمتدر  قارچهيف سريع 

 .باشد مي
 اندوفيتي فاز دارای زغالي بيماری عامل های قارچ 
 ,.Collado et al., 2001; Mazzaglia et al) باشند مي

2001; Franceschini et al., 2004; Vannini et al., 

2009; Pazoutova et al., 2010) .داده نشان تحقيقات 
 و هوا خشکي زمان در معموالً اندوفيت های قارچ که است

 غذايي مواد و آب کمبود دچار گياه بافت که زماني در نيز
 استفاده بافتي ميان اندك غذايي مواد و رطوبت از باشد، مي
 غذايي مواد بيشتر نشت سبب غلظت، شيب اساس بر و دهکر
 حيات به صورت بدين و شوند مي ها سلول ميان فضای در

 برقرار گياه سالمت که زماني تا و دهند مي ادامه خويش
 ,.Bony et al) ماند خواهند باقي اندوفيتي حالت در باشد،

 شرايط در زغالي بيماری عامل های قارچ فعاليت(. 2001
 کمبود و گرما افزايش و آسماني نزوالت ميزان کاهش

 کرده طغيان يافته، افزايش آن، از ناشي خاك و هوا رطوبت
 ;Vannini et al., 1996) دکنن مي خسارت ايجاد و

Vannini & Valentini, 1994 .)های سوسک البته 
 نقش ها قارچ انتقال و زغالي بيماری انتشار در خوار چوب
 که است توجه جالب(. Franceschini et al., 2004) دارند

 عامل های قارچ و خوار چوب های سوسک طغيان و فعاليت
 تشديد هوا گرمای و خشکي شرايط در زغالي بيماری

 و حضور در عوامل اقليمي نقش بيانگر امر اين که شود مي
 ,Jozeyan et al., 2016; Mirabolfathyاست ) آنها فعاليت

2013a; Mirabolfathy et al., 2016) .در همچنين 
 های خشکسالي دنبال هو ب اخير درختي های خشکيدگي

 يا سرخشکيده درختان اکثر روی بر عامل دو اين آثار شديد
 ,.Hosseini et alاست ) شده گزارش و مشاهده خشکيده

2012; Mirabolfathy, 2013a; Mirabolfathy et al., 

2016; jozeyan et al., 2016 ) .خسارت زماني هم 
 و خوار چوب های سوسک و زغالي بيماری عامل های قارچ

 اثبات و آلوده درختان در آنها زمان هم حضور مشاهده نيز
 خروجي های سوراخ دهانه در بيماری عامل های قارچ وجود

( Jozeyan et al., 2016) آنها شده ايجاد های داالن درون و
 و تاج خشکيدگي با برده نام عامل دو ارتباط گويای تواند مي
  .باشد بلوط درختان تنه

 

 
 درخت طرفه یکخشکیدگی  -d روي تنه و شاخه درخت بلوط زغالیشانکر   -cو a ،b: 6شکل
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 سپاسگزاری
منابع  تحقيقات کشاورزی واز کليه همکاران در مرکز 

از کليه اساتيد  اجرای تحقيق ودر  ياری خاطر طبيعي ايالم به
مهندسي چوب و کاغذ  پزشکي و های گياه گروه کارکنانو 

کشاورزی و منابع طبيعي گرگان برای ارائه  دانشگاه علوم
استفاده از تجهيزات آزمايشگاه و  های ارزنده و نيز راهنمايي

 . آيد عمل مي هب قدردانيميکروسکوپي  برداری عکس
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Abstract 
      In recent years, widespread tree dieback simultaneously with charcoal oak disease have 

occurred in Zagros forest especially in Ilam province. They dramatically  caused damage to oak 

trees. This research was carried out to identify pathogenic fungi, to prove the pathogenicity and 

to investigate their pathogenic behavior during 2012-2015 in the forests of Ilam province. After 

several field observations across the forests of Ilam province, several samples were collected 

from infected parts of Persian Oak trees and transferred to the laboratory. Then, the samples 

were cultured to screen the pathogenic agents identified using morphological traits and validated 

by fungi keys. In order to prove the pathogenicity of the identified fungi, they were inoculated 

on two-year-old oak seedlings. In the final stage, the pathogenic behavior of fungi was studied. 

The results showed that fungi causing charcoal diseases in the forests of Ilam province were 

Biscogniauxia mediterranea and Obolarina persica. Furthermore, the fungi caused the disease 

on oak seedlings with dieback symptoms on the sections areas above the inoculum site. The 

study of the pathogenicity behavior of these fungi showed that their contamination began from 

inoculation site and developed in the wood, in addition to longitudinal extension, the hyphae 

colonized in transverse and radial directions towards the heartwood, so that it affects the xylem 

and phloem vessels. Considering the pathogenicity prove of these fungi and their contribution to 

the weakness and dieback of Persian oak trees, it would be possible to reduce the oak losses by 

eradicating the dead trees to prevent fungal spore spreading in the region. 
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