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  چکیده

هاي سالم و بیمار دازه قطر آوندهاي چوبی بهاره و تابستانه و برخی خصوصیات بافت شناسی مرتبط با آن در گونههدف از این پژوهش مقایسه ان 
ها از چوب و پوست درختان بیمار و سالم در سه طبقه نمونه Cryphonectria parasiticaبلوط بود. در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر قارچ شاه

آمیزي از نمونهبري و رنگهاي بسیار نازك با دستگاه میکروتوم و انجام مراحل رنگم قطر) برداشت شده و پس از تهیه برشقطري (قطور، متوسط و ک
هاي میکروسکوپی تهیه شد. در این پژوهش طول، عرض و تعداد اشعه چوبی، قطر مماسی آوندهاي تابستانه، قطر شعاعی آوندهاي بهاره و ها اسالید

درصد بین قطر مماسی  5داري در سطح احتمال ها نشان داد که تفاوت معنیهاي تابستانه محاسبه شد. نتایج تجزیه و تحلیل دادهمساحت حفره آوند
د بهاره در آوندهاي تابستانه سالم و بیمار و طول اشعه چوبی در سه طبقه قطري (قطور، متوسط و کم قطر) وجود دارد. اما بین قطر شعاعی و مماسی آون

هاي سالم و بیمار ها در مقطع مماسی گونهطور در طول اشعه چوبی و تعداد سلولداري دیده نشد. همینقه قطري متوسط و کم قطر تفاوت معنیدو طب
را بیشتر شود، قارچ، فیبر هایی در مقطع عرضی مشاهده مینظمیبلوط، بیتفاوت چندانی مشاهده نشد. در اثر نفوذ قارچ در ساختار الیاف چوب درخت شاه

 دهد.هاي دیگر بافت چوبی مورد حمله قرار میاز اندام
 

   فیبر، میکروتوم، اشعه چوبی ،آوندهاي چوبی بهاره و تابستانه :هاي کلیديواژه
  

    1  مقدمه 
رویشگاه  باشد،می گونه بومی ایران Castanea sativaبلوط شاه

ر اسـتان  بلـوط د شـاه  .)15( گیالن واقـع اسـت   طبیعی این درخت در
 تـرین رویشـگاه)،  (اصـلی  رویشگاه اصلی ویسرودچهار  گیالن داراي

در فاصله نزدیک  اًباشد، که تقریبشفارود می رودخان وقلعه مزگی،هسیا
 هايبلوط از مهمترین بیماريبه هم قرار دارند. بیماري سوختگی شاه

ایجـاد   Cryphonectria parasitica این گیاه است که در اثر قـارچ 
بیمـاري در اسـتان    این هاي اخیر اپیدمی شدیددر سال). 18( شودیم

شـود،  این درخت محسـوب مـی   هايآسیبیکی از مهمترین  ،گیالن
هم از نظر میوه براي و  است ارزش چوب با بلوط هم از نظردرخت شاه

اي استان گیالن بسیار ارزشـمند  روستاییان مستقر در مناطق کوهپایه
وط در جهان مختص قـاره اروپـا، شـمال آفریقـا و     بل. انتشار شاهاست

عامل بیماري سـوختگی باعـث    ).19 و 10قسمتی از قاره آسیا است (
                                                        

به ترتیب دانش آموخته کارشناسی ارشـد و دانشـیاران دانشـکده منـابع      -3 و 2، 1
 طبیعی، دانشگاه گیالن
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ها و کاهش محصول شده و آسیب نسوج چوبی، خشک شدن سرشاخه
گردد. شیوع بیمـاري  بلوط آلوده مینهایتاً منجر به نابودي درخت شاه

ی را در درختـان شـاه  هاي اخیر خسارات قابل توجهسوختگی در سال
بلوط استان گیالن وارد کرده است. ایـن بیمـاري اولـین بـار توسـط      

. )15(در استان گیالن گزارش شد  2006پور و همکاران در سال کاظم
گونه زخم یا خراش بـر روي   این بیماري خطرناك بوده و با ایجاد هر

قارچ  هاي مسن،هاي جوان یا تنهبلوط اعم از شاخهپوست درختان شاه
هاي وسیع، سـبب  کلنیوارد بافت پوست شده و در اثر تکثیر و ایجاد 

قطع ارتباط آوندهاي درخت شده و در نهایت به خشـکیدگی آن مـی  
هاي اخیر گسترش این بیماري در استان گیالن از انجامد که در سال

). بالوانسکی و 18شود (هاي این درختان محسوب میمهمترین آسیب
مهمترین  ) تغیراقلیم، خشکسالی و افزایش دما را از2015همکارانش (

تاکنون این بیماري در  ).5( عوامل گسترش این بیماري عنوان کردند
اروپایی از جمله ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، اسـلوواکی، چـک و    کشور 13

درختـان  آلمان گزارش شده و در آسیا نیز صدماتی به بار آورده است، 
-س شاخهأهاي خشک باقی مانده در روجود برگ توان باآلوده را می

درخت از فاصله  فراوانی پاجوش ایجاد شده در پاي تنه هاي کوچک و

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
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از  یک پارازیت زخـم اسـت و   ،دور شناسایی کرد، قارچ عامل بیماري
در پوست داخلی وکامبیوم  کند وطریق زخم به پوست ساقه حمله می

 نهـال و  درخـت و  شـاخه  سبب ایجاد شانکر در تنـه و  کند ورشد می
هـایی کـه   هاي قرمز آجري منظم به همراه بافتلکه ها شده،پاجوش

  ).15( دهدرا نشان می اندهکمی برجسته شد
 ،اندهایی که کامالً چوبی نشدهشتر درختان بالغ به جز شاخهدر بی

یا کمی فرورفتگی وجـود دارد. در   هاي مشابهی در جهت طولی ولکه
وجـود شـانکرهاي    خشکیدگی تمامی تاج درخـت،  ياثر خسارت باال

 کینــدیوم،یتشـکیل پ  شـاخه، ، کـامالً برجسـته روي تنـه    مشـخص و 
 گـردد نهایتاً نابودي مشاهده می ها ورپریتسیوم فراوان در محل شانک

ها با مشکالت اقتصادي و اجتماعی از نظر چـراي  ). این رویشگاه10(
بلـوط  تیپ خالص شاه کهدام و تخریب رویشگاه مواجه بوده به طوري

به حداقل مقدار سطح کاهش یافته و به مرور از تعداد در هکتـار ایـن   
این بیماري اثر مخربـی در  ). 9شود (گونه در کل رویشگاه کاسته می

امریکاي شـمالی روي   بلوط به ویژه در اروپا واکثر مناطق کشت شاه
بیستم در قرن  ياین درخت با ارزش داشته پس از پیدایش آن در ابتدا

بلـوط امریکـایی   هاین بیمـاري بیشـتر درختـان شـا     شمالی، يامریکا
)Castanea dentate( را از بین برد )وقتی که بیماري بـه اروپـا    ).2

 Castanea( بلوط اروپاییهاي مشابهی روي شاهوارد شد همه گیري
sativa،اما به تدریج در برخـی نقـاط اروپـا بـه ویـژه       ) به وجود آمد
بلوط ایتالیایی شمالی شـانکرهایی مشـاهده شـد کـه     شاه هايجنگل

به  موجب از بین رفتن درختان آلوده نگردیدند، سطحی بوده و متورم و
طوري که بعد از مدتی در بسیاري از مناطق آلوده به طور خود به خود 

لوط امریکا بههاي شااین اولین امید براي بهبود جنگل ترمیم یافتند و
بهبـودي درختـان در    ن برگشت سالمت و. ای)13 و 6 ،4( اروپا بود و

این مناطق به وجود نژادهایی از قارچ نسبت داده شده کـه آلـوده بـه    
اولین بـار   .)4( ) بودندdsRNAاي (هایی با آر.ان.اي دو رشتهویروس
اصطالح هیپوویروالنت (کم آزار) براي این نژادها که از  1965در سال 

). هدف از 13( کار برده شدست آمده بودند بهشانکرهاي بهبود یافته بد
بر روي قطرآونـدهاي    C. parasiticaاین مطالعه بررسی تآثیر قارچ

تابستانه، طول اشعه چوبی در سه طبقه قطري (سـاقه قطـور،    بهاره و
هـاي سـالم و بیمـار    ها بین گونهمتوسط و کم قطر) و بررسی تفاوت

 بلوط است.درخت شاه
  

  هامواد و روش
  منطقه مورد مطالعه 

کیلومتر و تا شهر  10تا شهرستان شفت ویسرود فاصله رویشگاه 
 و 15´درجه تـا   37° و 10´کیلومتر و در عرض جغرافیایی  30رشت 

 49°و  10´درجه تا  49°و  15´درجه شمالی و طول جغرافیایی  °37
قـرار دارد. در حـال حاضـر     17درجه شرقی در حوضه آبخیـز شـماره   

  باشد.می سرود در حاشیه و داخل این رویشگاه پراکندهروستاي وی
متر از  600تا  200هکتار از ارتفاع  350این رویشگاه به مساحت 

سطح دریا در طـرح جنگلـداري امـامزاده ابـراهیم واقـع شـده اسـت.        
رویشگاه مذکور از بدو امر تاکنون از سوي مجري طـرح مـورد بهـره   

باشد. این ناحیه در فی روستائیان میبرداري قرار نگرفته و در اختیار عر
 ،جهت عمومی شمال از دو طرف توسط دو یال برجسته احاطه گردیده

به شکلی که ابتدا و انتهاي این واحـد هیـدرولوژیکی بـه هـم بسـیار      
-نزدیک بوده و از نظر توپوگرافی و فیزیوگرافی همانند یک دوك نخ

 کل گرفته استریسی است. در وسط این دوك، رویشگاه این گونه ش
)٩.(  

 هــاي درختــی ایــن منطقــه شــامل خرمنــديبرخــی از گونــه 
Diospyros lotus.L) لیلکـی ،( ) Gleditschia caspica Dest ،(

 Pterocatia fraxiinifolia (Poir( )، لرگJuglans rigia L( گردو
Spachوحشی () و گیالسPrunus avium.Lهـاي علفـی،   ) و گونه

، Laminum album)( )، گزنه سـفید Carex pendulaشامل جگن (
 باشد.) میRumex acetosa.Lترشک (

  
  یروش بررس

تـرین رویشـگاه درخـت    پس از بررسی منطقه ویسرود که اصـلی 
درختان آلوده بـه قـارچ شناسـایی     بلوط در شهرستان شفت است،شاه

ها از چوب درختان آلوده در سه طبقه قطـري از شـاخه  شدند و نمونه
توسط و کم قطر) تهیه و از پوست درختـان آلـوده در   هاي ( قطور، م

برداري شد و به منظور مقایسه، از پوسـت و چـوب   محل شانکر نمونه
هاي ها داخل کیسهبرداري انجام گرفت. نمونهدرختان سالم نیز نمونه

پالستیکی قرار داده شدند و به آزمایشگاه انتقال یافتند. بـا توجـه بـه    
قطعات بدست آمده به منظور نرم شـدن   ها سخت هستنداینکه چوب
ساعت در آب پخته شده و سپس به  8-10برداري به مدت براي برش

 با تیغـه از نـوع  ) (Leica 820,Germany 1وسیله دستگاه میکروتوم
برش داده شد، مقاطع تهیه شده پـس ازطـی    (AO) امریکن اوپتیکال

محلـول   ازاسـتفاده   آمیـزي بـا  مراحل رنگبري بوسیله آب ژاول، رنگ
آبگیـري   درصـد و  96، 75، 50هـاي  الکل )، شستشو با%1( سافرانین

) 1366بوسیله محلول گزیلل مطابق روش پارسا پژوه و شواین گروبر (
). از 17( المل بوسیله چسب بم دو کانادا تثبیت گردیـد  برروي الم و

 Image jها اسالیدهاي میکروسکوپی تهیه و بوسیله نرم افـزار  نمونه
هاي سالم و بیمـار  آوندهاي بهاره و تابستانه و اشعه چوبی ساقه قطر

  گیري شد.اندازه
  

  هادادهتجزیه و تحلیل آماري 
ــودن داده  ــال ب ــی نرم ــراي بررس ــوگراف ب ــون کولم ــا از آزم  -ه

                                                        
1- Microtome 
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 استفاده شد و براي مقایسه اندازه قطري آونـدهاي بهـاره و  1اسمیرنف
ر، متوسط وکم قطر) از (قطو اشعه چوبی درسه طبقه قطري تابستانه و

هـا از آزمـون دانکـن     طرح کامال تصادفی و بـراي مقایسـه میـانگی   
براي مقایسه میانگین قطر مماسی آوندهاي بهاره  استفاده شده است.

اسـتفاده   2مستقل tهاي سالم و بیمار از آزمون تابستانه نیزدر نمونه و
نسخه  SPSSهاي آماري در محیط نرم افزار آماري شد. تمامی آزمون

 انجام شد. 20
  
  نتایج

هاي بدست آمده نشان داد که بین میـانگین  تجزیه و تحلیل داده
درصد تفاوت  5قطر مماسی و شعاعی آوندهاي بهاره در سطح احتمال 

ها بین قطر مماسی ندارد. در آزمون مقایسه میانگینداري وجود معنی
ـ هاي سالم و بیمار گونههاي تابستانه آوند داري مشـاهده  یتفاوت معن
طور بین میانگین طول اشـعه چـوبی در مقطـع    ینهم ).2 (جدول شد

درصـد تفـاوت معنـی    5در سطح احتمال مماسی در سه طبقه قطري 
و  در طول اشعه حالت سالم یولی تفاوت)، 1(جدول  داري مشاهده شد

هـاي  ). میـانگین شـاخص  1 بیمار درخت شاه بلوط دیده نشد (شـکل 
قطر شعاعی آوند بهاره، قطر مماسی آوند تابسـتانه،  گیري شده (اندازه

طول اشعه، پهناي اشعه، تعداد اشعه و مساحت حفره آوند تابستانه) در 
  شود.) نشان داده می3 (جدول
  
  بحث

با توجه به نتایج بدست آمده از اسالیدهاي میکروسکوپی پوست،  
ی را خـالی  ) قارچ، پارانشیم داخل اشعه چوب6بلوط بیمار (شکل در شاه

هاي بدست آمده اشعه چوبی کامالٌ تو خالی دیده شده کرده و در نمونه
برگـان  توان عنوان کرد که قارچ ابتدا به فیبر، کـه در پهـن  است. می

وظیفه استحکام درخت را برعهده دارد حمله کرده و بعد، از پارانشـیم  
با آرایش  که ذخیره مواد غذایی را بر عهده دارد و بین آوندها و فیبرها

نظمـی ایجـاد   کند و در نهایت در اثر بیگیرد، تغذیه میخاص قرارمی
شود. بر اساس مطالعـات انجـام   شده در فیبر باعث تخریب آوندها می

اند، هاي پارانشیمی میزبان که با قارچ مورد حمله قرار گرفتهشده سلول
مه شوند بسیار صـد هاي قارچ ترشح میهایی که از سلولتوسط آنزیم

بینند. احتماالً در اثر تخریب آوندها و اختالل در سیسـتم انتقـال،   می
هاي چوبی باقی مانده و منبع مناسـبی  مواد غذایی ذخیره شده در پره

توان نتیجه گرفت که قارچ شود میبراي تغذیه قارچ عامل بیماري می
). 6 و 5 (شـکل  کنددر مرحله اول به فیبر و بعد به پارانشیم حمله می

تواند در اثر افزایش غلظـت مـایع آونـد چـوبی،     که این اختالالت می
هاي تولید شـده، انسـداد مجـاري    ي صمغانسداد منافذ آوندي بوسیله

                                                        
1- Kolmogorov-Smirnov test 
2- Independent-Samples T test  

هـاي قـارچی،   ) در اثر ترشـح آنـزیم  7 (شکل آوندها، بوسیله تایلوزها
هـاي داراي منشـاء عامـل    انسداد منافذ غشاها توسـط مـاکرومولکول  

حملـه   ها به وجود آیـد. و یا تلفیقی از این مکانیسم یا میزبان بیمارگر
قارچ عامل بیماري عمدتاٌ با افزایش ترکیبات فنـولی در گیـاه همـراه    

هاي پارانشیمی در اطراف آوندهاي چـوبی  شود که از طریق سلولمی
اي و ترشـحی هـر دو   هاي ذخیـره شوند، پارانشیموارد این عناصر می

 .Cباشند. قارچ اي میواد غیر دیوارهمحل ذخیره مواد استخراجی و م
parasitica      غالباٌ در سراسر چرخه زندگی خود هاپلوئیـد بـوده و بـه

).پس از مدتی 6 (شکل صورت ریسه در پوست درخت زندگی می کند
از آن خارج شده و تشـکیل یـک تـوده انبـوه و فشـرده از میسـیلیوم       

ده (کنیدیوم ها) در دهد. اسپورهاي غیر جنسی تولید ش(استروما) را می
هاي رویشـی هسـتند کـه تحـت     شوند و زاد مایهاستروما تشکیل می

 ).14دهند (شرایط مطلوب جوانه زده و تشکیل ریسه می
هاي انجام شـده در مقطـع مماسـی، بـین     گیريبا توجه به اندازه

داري مشـاهده  میانگین طول، عرض و تعداد اشعه چوبی تفاوت معنی
ین میانگین طول اشعه در سه طبقـه قطـري در   ). ولی ب1 نشد (شکل

داري تفاوت معنـی  )=253/3F= ،043/0 Sigدرصد ( 5سطح احتمال 
هـاي  ). با توجه به اینکه در مقطـع مماسـی اشـعه   1دیده شد (جدول 

شوند و همگن هستند، بـه ایـن   چوبی به صورت تک سلولی دیده می
لول گرد یا هاي تشکیل دهنده اشعه به شکل سصورت که تمام سلول

و  )µ(m 26/524). میانگین طول آنها 4 بیضی (بادامی) هستند (شکل
بـا توجـه بـه     7/10ها و میانگین تعداد آن )m)µ 07/26ها عرض آن

عدد در درختان سالم  26) بدست آمد. بیشترین تعداد سلول 3(جدول 
که بیشترین تعـداد  عدد سلول است در حالی 3ها داراي و کمترین آن
عدد سلول است.  2عدد و کمترین میزان  25بلوط بیمار سلول در شاه

در درختان سـالم و   )m)µ 39طور بیشترین میزان پهناي اشعه همین
36 m)µ( که حداقل پهناي اشعه در درختان بیمار بدست آمد در حالی

است، حداکثر طـول اشـعه چـوبی    ) 15m)µبلوط سالم و بیمار در شاه
51/961 m)µ( 88/275ها و حداقل طول آنm)µ (   مشاهده شـد. بـا

ـ توان عنوان کرد که قارچ برروي تغیتوجه به نتایج می ر ابعـاد اشـعه   ی
چوبی تأثیر چندانی ندارد و فقط از مواد غذایی ذخیره شـده در داخـل   

  ).4 کند (شکلهاي آن تغذیه میسلول
قطـر مماسـی   هـاي  نتایج بدست آمده از مقایسـه بـین میـانگین   

و قطـر   )=t= ،078/0Sig 795/1(آوندهاي بهاره در مقطـع عرضـی   
داري را تفاوت معنی )=473/0t= ،638/0 Sigشعاعی آوندهاي بهاره (

) بین قطر مماسی 2 دهد. در صورتی که با توجه به (جدولنشان نمی
) =Sig 29/0آوندهاي تابستانه در مقطع عرضی در سه طبقه قطري (

  اري وجود دارد.دتفاوت معنی
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  تجزیه واریانس طول اشعه چوبی در سه طبقه قطري - 1 جدول

Table 1- Analysis of Variance of the ray length in three diameter classes 

F   P-Value  
 میانگین   

 مربعات
MS   

مجموع 
 مربعات

SS 

 درجه آزادي         منبع تغییرات
S.O.V                      df 

 تیمار2                                108231  54115.558 0.043   3.253  
Treatment  

 خطا   87                                1447216  16634.665 
Error  

 کل89                                 1555447    
Total  

 

  
 در مقطع مماسی در سه طبقه قطري (قطور، متوسط و کم قطر) مقایسه طول اشعه - 1شکل 

Figure 1- Comparison the ray length in the three diameter classes (large-medium-small)  
  

  بیمار هاي سالم وهاي تابستانه در نمونهنتایج مقایسه میانگین قطر مماسی آوند -٢ جدول
Table 2- Compare mean result of summer vessel diameter in the healthy and diseased samples  

  سالم
Healthy  

  

  بیمار  
Diseased  

  گونه
Species  

 میانگین
Mean  

 معیار انحراف
Standard 
Deviation  

 معیار اشتباه
Standard 

Error  
p-

value  
 میانگین
Mean  

 معیار انحراف
Standard  
Deviation  

 معیار اشتباه
Standard 

Error  

 تغییرات
Variation  

 قطر مماسی آوند تابستانه
Tangential Diameter 

of Summer vessel  65.0404  15.56513  2.32031  0.029  71.9324  13.88979  2.07057  
 

 بلوط سالمگیري شده در شاههاي اندازهمیانگین شاخص -٣ جدول
Table 3- The mean of measure parameters in the healthy sample of chestnut  

 )mµ( بهاره قطر شعاعی آوند
    Radial Diameter of 

Spring vessel 

   )mµ( قطر مماسی آوند تابستانه
     Tangential Diameter of 

Summer vessel  

 طول اشعه
m)µ( 

Rayheight  

 اشعه پهناي   
m)  µ( 

Ray width   

   تعداد اشعه 
Ray 

Frequency  

مساحت حفره 
 )m µ 2آوند (

Vessel area  
262.99  71.74  524.56  26.07  10.7  2406  
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 (ب) بلوط بیمارهاي بهاره در شاه(الف). آوند بلوط بیمارهاي تابستانه در مقطع عرضی شاهآوند - ٢ شکل

Figure 2- Cross section of The Summer vessels (A) and The Spring vessels (B) of diseased chestnut   
  

  
 (پ) هاي بهاره و تابستانه در مقطع عرضی شاه بلوط سالمآوند - 3 شکل

Figure 3- Spring and Summer vessels in the healthy chestnut cross section (P) 
  

 
 (ت) هاي چوبی در مقطع مماسیاشعه - ٤ شکل

Figure 4- Wood ray in the Tangential section (T) 

ال

 پ

 ب

 ت
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 (ث) نی اشعه و انحراف الیاف در شاه بلوط بیمارناهمگو -٥ شکل

Figure 5- Heterogeneous ray and Fiber deviation in the diseased chestnut (th) 
 

  
 (ج وچ) عالئم حضور بیماري در پوست درخت شاه بلوط -٦ شکل

Figure 6- Diseased indicator in the chestnut treeś bark (G and Ch)  
  

  
 بلوط (ح و خ)هاي بیمار شاهمونهتشکیل تایلوز در ن -٧ل شک

Figure 7- Tylos formation in the diseased samples of chestnut (H and KH)   
  

 چ ج

 ث

 خ ح
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اي و بلوط داراي چوب ناهمگن، بخش روزنهبا توجه به اینکه شاه

داراي درون چوب مشخص است و حفرات آوندي تقریباٌ همیشـه بـه   
مقطع گرد، تعدادشـان کـم و در چـوب بهـاره حفـرات      صورت مجزا، 

درشت و در سه تا چهار ردیف تا حدودي مورب قرار دارند و در حالت 
شود قطـر حفـرات   ) دیده می3 اي همانطور که در (شکلبخش روزنه

 ).17آوندي در چوب بهاره چند برابر قطر آونـدهاي تابسـتانه اسـت (   
شـان داد بیشـترین مقـدار قطـر     هـا ن گیرينتایج بدست آمده از اندازه

بلوط بیمار در شاه )m)µ 25/457مماسی آوند بهاره در مقطع عرضی 
گیري اندازه )21/337m)µبلوط سالم صورتی که این میزان در شاه در

 )52/96m)µشد، آوند تابستانه در مقایسه با آوند بهاره در حالت بیمار 
هـاي  بـق داده در درختان سالم مشـاهده شـد کـه ط    )m)µ 17/91و 

  بدست آمده بین حالت بیمار و سالم تفاوت ناچیزي وجود دارد.
همچنین در برخی از اسالیدهاي بدست آمـده از درختـان بیمـار    

توان تایلوز را مشاهده کرد که باعث انسداد آوندها شده ) می7 (شکل
است به عبارت دیگر انسداد آوندها توسط تایلوزها، انتقـال و جریـان   

کند و سبب ظاهر شدن عالئـم پژمردگـی در   را متوقف میشیره خام 
به   C. parasitica). طبق نتایج بدست آمده گونه 16( شودگیاه می

هاي استان گـیالن  عنوان عامل بیماري سوختگی شاه بلوط در جنگل
شناسایی شد. بر اساس گزارشات بدست آمده از بازدیدهاي کارشناسان 

بلوط از چند سال یماري سوختگی شاهمنابع طبیعی از رویشگاه شفت ب
هاي استان شیوع داشته است، اولـین گـزارش رسـمی    پیش در جنگل

توسط کاظم پور و همکاران ارائه شد. این گونه روي پوست تنه و سر
اي بلوط، سبب تشکیل شانکرهاي فرورفته گستردهشاخه درختان شاه

-تـان شـاه  شود که پوست درخشود که در این بررسی مشاهده میمی
بلوط در محل شانکر شکاف خورده، فرورفته یا متورم شده و در نهایت 

هاي انجام شده این قـارچ باعـث   از بین رفته است. با توجه به بررسی
شود و بـه مـرور باعـث تخریـب     تغییر شکل الیاف در بافت چوب می

هـاي بـاالیی   شود. در اثر حمله این عامل بیمارگر قسـمت ها میآوند
اي شـده و روي درخـت   ها پژمرده و قهـوه ز بین رفته و برگشانکر ا

- هاي بادبزنی شکل و قهوهآویزان شده بودند. قارچ با ایجاد میسیلیوم

اي رنگ، روي پوست زنده درخت رشد کرده و بـه دنبـال آن بافـت    
هاي کامبیومی را از بین برده بود. در نهایت پارانشیم، کالنشیم و سلول

بر شده و انتقال شیره پرورده به نقاط انتهـایی  لقهها حتنه یا سرشاخه
هـاي  درخت قطع شده و این امر منجر بـه پژمردگـی و مـرگ بافـت    

انتهایی درخت شده است. خصوصیات ریخت شناسی گونه شناسـایی  
بلـوط توسـط گانـدوز و    شده و عالئم خسارت آن روي درختـان شـاه  

)، انانی 2003( وچی)، ل2002( )، آدامیسکوا و جوهاسوا2016( همکاران
ــوس ــاران 2005( م ــوت و همک ــه  2006( ) و گرایزن ــراي گون  ) ب

C.parasitica   12 و 8 ،7 ،3 ،1(با نتایج حاصل مطابقت داشت(. 
  

  گیرينتیجه

گفت  توانگیري خصوصیات بافت شناسی میبه طور کلی با اندازه
 که قارچ روي اندازه آوند، طول و عرض اشعه و تعداد اشعه در حالـت 

قطـر) تـأثیر   سالم و بیمار و در سه طبقه قطري (قطور، متوسط و کـم 
 چندانی ندارد و با توجه به اسالیدهاي بدسـت آمـده اشـعه چـوبی در    

پوست به دلیل حمله قارچ و تغذیه از پارانشیم به صورت توخالی ظاهر 
حضـور   .نظمی شده استر حمله قارچ دچار بیشده و الیاف فیبر در اث

ي ظاهر درخت قابل تشخیص است. با توجه به مشکالت بیماري از رو
جـود مالکیـت عرفـی روسـتاییان بـر      اجتماعی و اقتصادي از جمله و

سالیانه از پاي درختان، وجود آوري تمام بذور بلوط و جمعدرختان شاه
زادآوري طبیعـی بـه هـیچ وجـه      دام و کوبیدگی شدید خـاك امکـان  

آن را به صورت شاخه ،هیدولی به دلیل قدرت جست ،نیست رمقدرو
ها به دلیل وجـود آلـودگی در اثـر    اما این جست دهند.زاد پرورش می

شـوند. بنـابراین   ابتال به قارچ عامل بیماري آلوده شده و خشـک مـی  
ها تاحدودي میزان تأثیرگذاري قارچ و آلودگی به بیماري و گیرياندازه

تواند در شناخت یدهند، که مبلوط نشان میتخریب را در درختان شاه
بوده و بـراي   میزبان مؤثر –تعامل بین عامل بیمارگرو درك بهتر از 

 کنترل بیماري مورد استفاده قرار گیرد.
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