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 چكيده

 طي ,در استان قم) Cupressus arizonica Green(اي   خشكيدگي تدريجي درختان سرو نقره به منظور بررسي عللق ين تحقيا
شرايط اكولوژيك . بود ) پارك غدير(تري جنوب شهرستان قم  كيلوم9محل اجراي طرح در فاصله  .گرديداجرا  1382-84سالهاي 
در اين . ديانجام گرد درختان ي قارچيها يزا و آلودگ  عوامل بيماريمشخصاتهايي در مورد شو همچنين آزماي يابيارزمنطقه 

 كه پايداري آن رهاييخطاي، عوامل محدودكننده رشد و توسعه و نيز  آل رشد و توسعه سرو نقره تحقيق ضمن بررسي شرايط ايده
برداري  هاي ايجاد شده روي تنه اصلي نمونه از قسمتهاي آلوده بخصوص زخم. نمايد، مطالعه گرديد را در منطقه تهديد مي

بدين صورت كه روي ساقه . زايي عامل بيماري به روش آلوده كردن نهالها در گلخانه انجام گرفت اثبات بيماري. صورت گرفت
.  نموده و يك ديسك از پرگنه در حال رشد قارچ در محل زخم ايجاد شده روي ساقه نهال قرار داده شدهر نهال زخم ايجاد

اي از عوامل اكولوژيك و  داد كه مجموعه نتايج نشان . زايي پس از سه هفته با پوسيدگي در محل زخم به اثبات رسيد بيماري
درخت به تدريج ضعيف  , نامناسب بودن خاك و شوري آب علتب. اند اي شده فيزيولوژيك باعث خشكيدگي درختان سرو نقره

شده و از طرفي عدم آبشويي امالح به علت نامناسب بودن بافت خاك، باعث تجمع امالح و شور شدن بيش از حد خاك گرديده 
مل و از جمله زا، به مرور زمان اين عوا شدن درخت و فراهم شدن شرايط مساعد براي گسترش عوامل بيماري  با ضعيف. است

گياه را تحت تأثير قرار داده و روند خشكيدگي درخت را تسريع   Suttan and Dayko  Nattrassia mangiferae زاي قارچ بيماري
اين قارچ پس از ورود به بافت گياه ميزبان به سيستم آوندي گياه وارد شده و باعث مسدود شدن آوندها  .است  و تشديد نموده

هايي  ها معموالً زخم در محل نفوذ قارچ بر روي تنه و شاخه. شود لوده از قسمت تاج به سمت پايين خشك ميگردد و گياه آ مي
اين قارچ . نمايد شود و به علت مسدود شدن آوندها در ناحيه زخم شيره گياه به صورت صمغ به بيرون تراوش مي ايجاد مي

 .باشد ياد، حضور آن در فضاي سبز نگران كننده ميپاتوژن بسيار مخرّبي است و به دليل داشتن ميزبانهاي ز
 

  .قم ،  Nattrassia mangiferaeاي، خشكيدگي تدريجي، آلودگي قارچي،   سرو نقره:واژه هاي كليدي
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 مقدمه 

كه در ) Cupressus arizonica Green (اي سرو نقره
نيز خوانده  اايران با نام سرو سيمين و سرو آريزون

مانند و  ست هميشه سبز با برگهاي فلسشود، درختي ا مي
رنگ پوشيده  نوك تيز كه معموالً از ترشحات رزيني سفيد

بوده و  ميليمتر 30 تا 20مخروط ميوه به طول . است شده
در بيشتر بذردهي آن . هر دانه مجهز به بال كوچكي است

مصدق، ( دهد ي است و هر سال بذر كافي ميسنين جوان
پسند و ديرزي كه مخصوص  درختي است روشني ).1378

هاي  باشد و رشد آن در دامنه مناطق مرتفع و خشك مي
 متر 20-25بلندي درخت به . تر است جنوبي مناسب

 پوست تنه به رنگ  وهاي درخت عميق ريشه .رسد مي
درخت به آتش سوزي . اي مايل به قرمز است قهوه

، اما رويد هاي بارخيز به سرعت مي در خاك. حساس است
هاي خشك و فقير رشد چنداني نخواهد داشت خاكدر 

 ). 1380اي،  جزيره(
شرقي آريزونا   هاي جنوب زيستگاه طبيعي آن از كوه

غربي نيومكزيكو، جنوب كاليفرنيا و شمال  تا جنوب
 تا 900است و در اين عرصه ارتفاعات از  مكزيك گسترده 

اين گونه براي اولين بار در . دهد  متر را پوشش مي2200
 به باغ نباتات كشاورزي كرج وارد شده است 1334سال 

و در حال حاضر كاشت درختان سرو ) 1373ثابتي، (
اي به همراه انواع كاج و سرو در بسياري از مناطق  نقره

ها  آب و هوايي ايران به عنوان عنصر اصلي درختي پارك
ها و فضاي سبز نواحي كاري هاي سبز، جنگل و محوطه

اي كاربرد  ها و مزارع بطور گسترده هصنعتي، حاشيه جاد
 .دارد

كاريها در سطح كشور  هاي اخير برخي از جنگلدر سال
هاي   آنها از گونهبيشتراند كه در  دچار معضالتي شده

. است  برگان استفاده شده خارجي، بخصوص سوزني
گزارشهايي نيز در اين خصوص منتشر شده كه از جمله 

 در پارك چيتگر تهران توان به مطالعات انجام شده مي
در پي بروز ضعف فيزيولوژيكي در رويش . اشاره نمود

 پس از بررسي وضعيت يادشدهدرختان كاج در پارك 
بندي بر اساس مقدار  درختان در سطح منطقه و تيپ

هاي آفات  شناسي و بررسي ضعف درختان، مطالعات خاك
در اين تحقيق . شناسي روي درختان انجام شد و بيماري

بندي شادابي درختان، وضعيت  ترين عامل در درجهمهم
بافت و مواد آلي خاك عنوان شده و براي بهبود شرايط 

، برخي اعمال مديريتي اصالح خاك  پارك چيتگردرختان
 ). 1373ميربادين، (است  گرديده و توده جنگلي پيشنهاد 

موجود ، معضالت اساسي )1380(محمدي و همكاران 
شپشك ن را تأثير آفاتي نظير فضاي سبز شهر تهرادر 

، )Ehrh. Pseudococcus maritimus (آردآلود سرو
 شته كاج، ).Leucaspis pusilla Loew (شپشك كاج

)Fabr. Schizolachnus pineti( ،كنه كاج) Oligonychus 

ununguis Jacobi( ،شته سرو طبري) Cinara tujufilina 

Del-Gue.( ،شته سدروس) Cinara cedri Mimeur. ( و
بيماريهايي از جمله پوسيدگي ريشه درختان كاج، 

 .اند اي برشمرده سرخشكيدگي سدروس و زوال سرو نقره
بروز مشكالت عمده فضاي سبز شهر تهران، به واسطه 

 يت نيازهاي اكولوژيك و مديريت نادرستعدم رعا
 .است  كاشت و داشت درختان ذكر شده

 سرشاخه در بررسي خشكيدگي) 1380(ميرابوالفتحي 
هاي گيالن، مازندران، تهران و  استان در برگان سوزني

برگان  سمنان، مهمترين عامل خشكيدگي سرشاخه سوزني
قارچ را آباد چالوس  هاي شمالي و دره حسن را در استان

Sphaeropsis sapinea Dyko & Suttonمعرفي نمود  .
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برگان استان سمنان سبب توليد  اين قارچ در سوزني
هاي جنگلي تهران  عامل بيماري در پارك.  بودشاخك شده

هاي شرق و  شامل پارك چيتگر، پارك لويزان، جنگل
 & Natrassia mangiferae Dyko فضاي سبز داخل شهر

Sutton ،.Coniothyrium spو در مواردي Cytospora 

kunzei Sacc.  شانكر ناشي از حمله قارچ . بود
Botryosphaeria sp.ي شهربانو ب  در جنگلهاي بي

نكته قابل توجه . خسارت قابل توجهي را سبب شده بود
برگان در  اينكه بيماري سرخشكيدگي سرشاخه سوزني

هاي   اغلب پس از استرس،كاريهاي تهران و كرج جنگل
 . بوديافتهآبياري و ضعف درختان شدت 

در بررسي سرخشكيدگي ) 1383(برهاني و همكاران 
بهشهر، با انجام آماربرداري كاريهاي التپه  زربين در جنگل

 و تعيين ميزان آلودگي و كشت قطعات آلوده زربين در
 .Desm  بيماري را قارچ، عامل(PDA)ت محيط كش

Pestalotiopsis funereaاثبات .  شناسايي و معرفي كردند
زايي اين قارچ بر روي نهالهاي يكساله گلداني و  بيماري
ررسي، خشكيدگي در اين ب. اي سرو نيز انجام شد خزانه

يك سوم از رأس درخت بيشترين آلودگي را در بين 
در اين . درختان خسارت ديده به خود اختصاص داده بود

كاري بر اساس قطع و  تحقيق مديريت بر عرصه جنگل
خروج درختان آلوده و هدايت تركيب موجود به درختان 

اي حاصل از  بومي و زربين با هدف ايجاد جنگل آميخته
 .برگ پيشنهاد شده است برگ و سوزني ي پهنگونه ها

، ده گونه حشره را به )1384(محمدي و همكاران 
برگان فضاي سبز  عنوان آفات مهم و درجه اول سوزني

سوسك اين آفات شامل . شهر تهران معرفي نمودند
، ).Phloeosinus bicolor Brulle (خوار سرو پوست

 ته كاج، ش).Leucaspis pusilla Loew (سپردار كاج

)Eulachnus tuberculostemmatas Theobald(، شته 
 شپشك آردآلود، ).Schizolachnus pineti Fabr (كاج

)Pseudococcus maritimus Ehrth.( بريط، شته سرو 
)Cinara cupressi Buckton( ، شته سدروسو) Cinara 

cedri Mimeur. (خوار كاج  در ضمن جوانه. باشند مي 
)Rhyacionia buoliana Denis & Sch.(وكنه نوئل  
)Oligonychus ununguis Jacobi( در حال حاضر در 

ها و فضاي سبز  شمال كشور انتشار داشته و در اكوسيستم
براي جلوگيري از ورود . شهر تهران حالت قرنطينه دارند

چنين آفاتي به اين مناطق، بايد از انتقال نهالهاي شمال 
ر و نياز، اقدامات كشور جلوگيري و در صورت اجبا

 .اي اعمال نمود احتياطي را در زمينه آفات قرنطينه
در رابطه با وقوع زوال تدريجي و علل آن تحقيقاتي 
در سطح دنيا انجام شده كه به طور كلي عواملي نظير 

خوار، شانكرها و زنگ گال غربي را  هاي پوست سوسك
، )Hagen) 2000. اند عوامل اصلي اين پديده معرفي نموده

در تحقيقي در جنوب كاليفرنيا، نابردباري گياهان غيربومي 
در شرايط گرم و خشك محيط و نامناسب بودن شرايط 

 .است آبياري را در برخي موارد سبب اين پديده دانسته
Karlik) 2003 ( عالوه بر بيماريها، در مواردي حمله

الرو . اي را مؤثر مي داند حشرات به درختان سرو نقره
زند و  تر درخت، تونل مي  در اندامهاي رويشي جوانپروانه

ممكن . گردد باعث ضعيف شدن و زردشدن برگها مي
 . اي كه پوك شده است بريزند است برگها از تنه

شرايط رشد و توسعه ارزيابي در اين تحقيق ضمن  
 منطقههاي كاري ها و جنگل اي در پارك سرو نقرهدرختان 

 كه خطرهايي و نيز به عوامل محدودكننده رشدقم، 
ثير عوامل أتو   شد پرداختهنمايد پايداري آن را تهديد مي

 .اي بررسي گرديد بيماريزا بر خشكيدگي درختان سرو نقره
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 ها مواد و روش
 مشخصات محل اجراي طرح

 9 هكتار در فاصله 161پارك جنگلي غدير به مساحت 
 -كيلومتري جنوب شهرستان قم و در شرق جاده قديم قم

  و عرض جغرافيايي50ْ  46 هان، در طول جغرافيايياصف
محدوده طرح به صورت دشت .  است شده واقع34 ْ 35

با شيب عمومي شرق به غرب به طرف رودخانه قمرود 
ارتفاع . باشد  مييادشدهواقع در مرز غربي پارك جنگلي 

 متر و از نظر تقسيمات اقليمي، 1040منطقه از سطح دريا 
اساس منحني آمبروترميك  بر. ستجزء اقليم خشك ا

اقليم خشك . اهاي خشك سال بيش از هفت ماه  تعداد ماه
دهنده  منطقه و وضعيت جغرافيايي منطقه طرح، نشان

 . استشرايطي خشك و كويري 
ــب      ــي، اغل ــارك جنگل ــن پ ــود در اي ــان موج درخت

ــوده و شــامل پهــن دســت ــا،  كاشــت ب برگــاني نظيــر اقاقي
پسته، عرعر، گز و اكاليپتوس     گنجشك، سنجد، عناب،      زبان

اي و    نقـره  برگ شامل كاج تهـران، سـرو        و سه گونه سوزني   
اشـكوب  (اختالف طبقات ارتفاعي    . باشد سرو شيرازي مي  

شود كـه بـه علـت          مي  در اين توده جنگلي مشاهده    ) بندي
اي، اختالف در زمان كاشت، بازكاشت، توسـعه          تنوع گونه 

نـور، آب و مـواد      بعدي، چگونگي برخـورداري از ميـزان        
با گذشـت زمـان و افـزايش سـن و           . باشد  غذايي خاك مي  

ابعاد درختان، اكوسيستم منطقه دسـتخوش تحـول شـده و          
هاي مختلف حياتي از جملـه پوشـش گيـاهي را نيـز              جنبه

در مورد برخي درختان اين منطقه بويژه . است متأثر ساخته 
 اي به داليل مختلـف آثـار خـشكيدگي مـشاهده            سرو نقره 

. شـود   گـردد كـه هـر سـال بـر شـدت آن افـزوده مـي                  مي
هـا و از      اي ابتدا در سوزن     خشكيدگي در درختان سرو نقره    

 قسمت خارج به طرف داخل صورت گرفته كه در نهايـت          

ايــن نــوع . گــردد  بــه خــشكي كامــل درخــت مــيمنجــر
 . شود ناميده مي 1يخشكيدگي زوال تدريج

 
 روش تحقيق

هاي ايجاد شده روي  از قسمتهاي آلوده بخصوص زخم
ها به  نمونه. برداري صورت گرفت تنه اصلي نمونه
شناسي بخش تحقيقات حفاظت و  آزمايشگاه بيماري

 منتقل  كشورسسه تحقيقات جنگلها و مراتعؤحمايت م
 آغشته و به  درجه70 ها با الكل سفيد ابتدا نمونه .شدند

سپس از . وسيله شعله چراغ الكلي ضد عفوني شدند
 5/0 * 5/0لوده، قطعات كوچكي به اندازه حاشيه آ

 دقيقه در محلول 3- 5ميليمتر جدا نموده و به مدت 
. هيپوكلريد سديم يك درصد ضدعفوني سطحي شدند

ها به وسيله كاغذ صافي  پس از خشك نمودن نمونه
با رشد .  كشت گرديدندPDA، روي محيط غذايي سترون

حاوي پرگنه قارچ، هر پرگنه در يك ظرف پتريديش 
بعد از اطمينان از رشد يك . محيط كشت مجدداً كشت شد

، يك اسپور )كشت خالص(قارچ در هر پتريديش 
 .زده درون ظرف پتري حاوي آگار غذايي كشت شد جوانه
سپور در تشخيص قارچ عامل يوكنيد و پيكنيديپ

بيماري حائز اهميت بوده و بدون وجود اين اندامهاي 
چ به دليل شباهت آن با توليد مثلي، تشخيص اين قار

پيكنيدهاي قارچ . هاي ساپروفيت مشكل است بعضي قارچ
در طبيعت روي ميزبان به ندرت تشكيل شده و بر روي 

به . گردد محيط كشت مصنوعي نيز به راحتي تشكيل نمي
منظور وادار نمودن قارچ براي تشكيل پيكنيد، قطعاتي از 

 -1ر و به قطر  سانتيمت5هاي درختان ميزبان به طول  شاخه
 نموده و روي پرگنه در حال رشد سترونمتر را   سانتي5/0

                                                           
1. Dieback 



5 1 شمارة ، 6حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران، جلد  تحقيقات مجلة

براي بدست آوردن .  شد مل بيماري قرار دادهقارچ عا
پيكنيدهاي قارچ عامل بيماري، با قراردادن چوب 

هاي در حال رشد قارچ، بعد از  اكاليپتوس روي پرگنه
 ماه، پيكنيد قارچ به سهولت و به فراواني 2-5گذشت 

 . روي شاخه ميزبان تشكيل گرديد
دن زايي عامل بيماري به روش آلوده كر اثبات بيماري

بدين صورت كه روي ساقه . نهالها در گلخانه انجام گرفت
هر نهال زخم ايجاد نموده و يك ديسك از پرگنه در حال 
رشد قارچ در محل زخم ايجاد شده روي ساقه نهال قرار 

زايي پس از  بيماري. داده و با دو اليه چسب پوشيده شد
 .سه هفته با پوسيدگي در محل زخم به اثبات رسيد

 
 نتايج

 روي تنه اصلي ب به صورت شانكرعالئم بيماري اغل
پس از رخنه قارچ عامل . شود هاي فرعي ظاهر مي و شاخه

بيماري به بافت ميزبان، ابتدا روي تنه اصلي درخت در 
گردد، بتدريج و  اي رنگي ظاهر مي محل آلودگي لكه قهوه

با پيشرفت بيماري پوست درخت در اين قسمت به 
ه و توده اسپورهاي قارچ رها صورت طولي ترك خورد

در شرايط ). 1 شكل(گيرند  شده و در معرض باد قرار مي
هاي روي  آب و هواي گرم و مرطوب در محل ترك

 .گردد اي رنگي ترشح مي پوست، صمغ قهوه
هاي فرعي   در مراحل پيشرفته بيماري، روي شاخه

ها در زير  حاشيه زخم. ممكن است زخم ايجاد شود
تيره است كه محل فعاليت عامل بيماري اي  پوست قهوه

در اثر فعاليت قارچ عامل بيماري، آوندهاي . باشد مي
آبكشي و چوبي به وسيله صمغ و تيلوز مسدود شده و در 

هاي درخت آلوده، خشك  نتيجه قسمت انتهايي و سرشاخه
با پيشرفت بيماري خشكيدگي از باال به سمت . شوند مي

رانجام درخت آلوده پايين درخت گسترش يافته و س
گاهي اوقات شانكر روي تنه . رود خشك شده و از بين مي

در اين . گيرد اصلي گسترش يافته و اطراف تنه را فرا مي
 . گردد  درخت آلوده زودتر خشك مي،حالت

ي ابتدا به يهاي هوا پرگنه قارچ سريع الرشد با ميسليوم
اه رنگ سبز تيره با حاشيه سفيد بوده و سپس به رنگ سي

. رنگ پرگنه از پشت ظرف پتري سياه است. آيد در مي
ها  كه از قطعه قطعه شدن هيف) ها كنيدي(آرترسپورها 

بدست آمده، به اشكال سيلندري با انتهاي پخ، مستطيلي با 
سلولي،  سلولي يا دو اي، تك دار يا شبكه انتهاي زاويه

سپورها معموالً در وآرتر. رنگ و ديوارة ضخيم هستند بي
هاي طويل به راحتي روي محيط كشت تشكيل  جيرهزن
متر و   ميلي2پيكنيد قارچ سياه رنگ به قطر  .شوند مي

پيكنيد . داراي دو دهانه كروي يا پستانك مانند است
بندرت در طبيعت و روي ميزبان تشكيل شده و روي 

 .گردد محيط كشت نيز به آساني تشكيل نمي
ر ابتداي رشد سپورها بيضي تا دوكي شكل، ديوپيكنيد

رنگ و بدون ديواره عرضي، پس از كامل شدن داراي  بي
اي تيره و سلولهاي  دو ديواره عرضي، سلول وسط قهوه

طول . اي روشن است رنگ يا قهوه ي آن بييانتها
 5/3-5/6 و عرض آنها متر ميكرو10-16سپورها يوپيكنيد
 ).2 شكل( است مترميكرو

هاي  خههاي موجود روي تنه و شا از كشت زخم
درختان در حال مرگ و با توجه به مشخصات قارچ و 

هاي بدست آمده از نظر  پيكنيديوسپورهاي آن، تمام جدايه
شكل و رنگ پرگنه، ميزان رشد روي محيط كشت، شكل 
و اندازه و رنگ پيكنيد و پيكنيديوسپورها، داراي 
 مشخصات يكساني بوده و مشخصات آنها با كليد

. مطابقت داشت) Dyko )1989و  Suttonشناسايي 
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بنابراين قارچ عامل بيماري در اين آزمايش با عنوان 
Nattrassia mangiferae Suttan and Dayko شناسايي  

براي اولين بار در  يادشده در تحقيق حاضر قارچ. گرديد
  .اي جدا گرديد استان قم از روي درختان سرو نقره

 
 بحث

ر رويشگاه اي هرچند د در مورد درختان سرو نقره
پسندند و از  خشك را مي اصلي، خاك سبك و اقليم نيمه

در ولي نظر تحمل به شوري بردباري متوسطي دارند، 
بسياري مناطق خارج از رويشگاه اصلي با وجود شرايط 

در پارك . اكولوژيك مشابه، با مشكالتي مواجه هستند
اي در  جنگلي غدير استان قم كاشت درختان سرونقره

آميز بود، ولي با گذشت زمان  وليه كاشت موفقيتسالهاي ا
له خشكيدگي تدريجي درختان بروز ئو رشد درخت، مس

 . نمود
اي از عوامل اكولوژيك و فيزيولوژيك باعث  مجموعه

بعلت نامناسب . اند اي شده خشكيدگي درختان سرو نقره
درخت به تدريج ضعيف شده و  , بودن خاك و شوري آب
امالح به علت نامناسب بودن بافت از طرفي عدم آبشويي 

خاك، باعث تجمع امالح و شور شدن بيش از حد خاك 
بافت خاك منطقه در ناحيه فعاليت ريشه تا . گرديده است

باشد و همين امر   سانتيمتري، رسي و سنگين مي50عمق 
موجب شده در طول چند سال، خاك اطراف ريشه سخت 

. رخت ايجاد گرددو فشرده شده و شرايط نامناسبي براي د
تر و در نتيجه  به مرور شرايط براي توسعه ريشه سخت

شدن درخت و فراهم  با ضعيف . شود درخت ضعيف مي
به زا،  شدن شرايط مساعد براي گسترش عوامل بيماري

بسيار مخرّب و اين عوامل و از جمله قارچ مرور زمان 
گياه را تحت تأثير  Nattrassia mangiferae زاي بيماري

رار داده و روند خشكيدگي درخت را تسريع و تشديد ق
ها نشان داد به علت تراكم زياد و  بررسي .است نموده 

زا  فاصله كم درختان، امكان انتقال افقي عوامل بيماري
 . بيشتر وجود دارد

اين قارچ پس از ورود به بافت گياه ميزبان به سيستم 
ا آوندي گياه وارد شده و باعث مسدود شدن آونده

گردد و گياه آلوده از قسمت تاج به سمت پايين خشك  مي
ها معموالً  در محل نفوذ قارچ بر روي تنه و شاخه. شود مي

شود و به علت مسدود شدن آوندها  هايي ايجاد مي زخم
در ناحيه زخم شيره گياه به صورت صمغ به بيرون تراوش 

به هر حال، اين قارچ پاتوژن بسيار ). 3 شكل( نمايد مي
خرّبي است و به دليل داشتن ميزبانهاي زياد، حضور آن م

 .باشد در فضاي سبز نگران كننده مي
قارچ عامل بيماري روي تعداد زيادي از درختان مثمر 

هاي مختلف مركبات،  مثمر از جمله گردو، گونه و غير
باشد و  زا مي هاي مختلف اكاليپتوس و توت بيماري گونه

اي در  ن آن روي سرو نقرهزا بود گزارشهايي از بيماري
 Nattrassia ، قارچ)1377(رهنما . ايران نيز وجود دارد

mangiferae اي   از روي سرو نقرهگلستان را در استان
، )1380(ميرابوالفتحي. جداسازي و گزارش نموده است
اي جداسازي و گزارش  نيز اين قارچ را از روي سرو نقره

ليپتوس به شدت اين قارچ روي درختان اكا .نموده است
زا بوده و درختان اكاليپتوس موجود در اين پارك  بيماري

رسد عامل  جنگلي نيز به آن آلوده هستند و به نظر مي
اي منتقل  بيماري از درختان اكاليپتوس به درختان سرو نقره

به علت اينكه قارچ عامل بيماري وارد سيستم . شده باشد
 وجود ندارد و شود، راه مبارزه مؤثري آوندي گياه مي

كش موجود بر آن اثر چنداني ندارند، براي  سموم قارچ
 آلودگي را از أهاي ايجاد بيماري و منش  زمينهدمبارزه باي



7 1 شمارة ، 6حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران، جلد  تحقيقات مجلة

بين برد به عبارت ديگر بايد روشهاي پيشگيري را اعمال 
 .نمود

نيز در بررسي علل ضعف ) 1373(ميربادين 
ك را فيزيولوژيك كاج تهران در پارك چيتگر، شرايط خا

همچنين نگهدار و . نمايد مهمترين عامل معرفي مي
علل ل و مشكالت و ئمسا، در بررسي )1378(همكاران 

كاري فرودگاه  بروز مرگ و مير درختان جنگلي در جنگل
شيراز، باال رفتن شوري خاك و صدمه رسيدن به ريشه 
درختان در اثر تجمع نمك در اطراف ريشه و نامناسب 

 و زهكشي را علل اصلي مرگ و مير بودن وضعيت آبياري
 .ذكر نمودند
اي از  رسد مجموعه  به نظر مي،بندي نتايج با جمع

عوامل اكولوژيك و فيزيولوژيك به خشكيدگي درختان 
مورد با نتايج  اين. اي در منطقه منجر شده است سرو نقره
در خصوص اينكه بيماري ) 1380(ميرابوالفتحي تحقيقات 

كاريهاي  برگان در جنگل زنيسرخشكيدگي سرشاخه سو
هاي آبياري و ضعف  تهران و كرج اغلب پس از استرس
 .درختان شدت داشته، همخواني دارد

 
  سپاسگزاري

ت علمي ئهيمحترم و اعضاي  تاداننگارندگان از اس
در بخش  كشور مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع

و و گروه تحقيقات حفاظت و حمايت جنگل  تحقيقات
سبز شهر قم  محترم سازمان پاركها و فضايكارشناسان 

بخصوص آقاي مهندس صالحي و همچنين همكاران 
منابع طبيعي استان قم  محترم مركز تحقيقات كشاورزي و

 مراحل علمي و عملي اجراي طرح همكاري و  دركه
 .كمال تشكر را دارند اند، مساعدت داشته
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Abstract 

Arizona cypress (Cupressus arizonica Green.) is an exotic species that has been brought to 
Iran a long time ago. It is planted in different areas with various climatic conditions. This 
research was carried out in the period 2004 to 2006 to determine the causal agent of dieback and 
decline of Arizona cypress trees , at Ghadir Park located 9 kilometer south of Qom city. The 
optimum or limitation factors studied on the growth and development of cypress trees. At last 
some recommendation advise for improving current condition. The observations and tests 
showed that collection of ecological and physiological factors led to Arizona cypress dieback. 
However primary cause of weakness and mortality the cypress trees in the local conditions, are 
unsuitable soil and water salinity. Water salinity and lack of leaching , leads to salts assembling. 
Secondary factors such as Nattrassia mangiferae Suttan and Dayko  attack to plant, when they 
get weak and stress conditions intensified, so speeding and boosting dieback process. 
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