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   )Borer beetles( خوارهاي چوبارتباط بین بیماري زغالی بلوط و خسارت سوسک
  آبادشهرستان خرم هايدر جنگل

  
   4منوچهر بابانژاد و 3، عیدي بازگیر2محمدرضا کاوسی*، 1محمد رستمیان

دانشیار 2 ،دانشجوي دکتري جنگلشناسی و اکولوژي جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان1
شناسی گیاهی، دانشکده  استادیار بیماري3 ،منابع طبیعی گرگانشناسی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزي و  بیماري

 دانشیار آمار کاربردي، گروه آمار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گلستان4 ،کشاورزي، دانشگاه لرستان

  13/08/1396تاریخ پذیرش: ؛ 04/12/1395تاریخ دریافت: 
  چکیده

هاي هاي اخیر و به دنبال تنشد از ظهور خشکسالیهاي چوبخوار بعهاي زاگرس سوسکدر جنگل سابقه و هدف:
اند، از طرفی شیوع خشکی و ضعف فیزیولوژیک درختان طغیان نموده و روند مرگ و میر درختان را تسریع کرده

هاي بلوط ایران تبدیل شده است. هدف  بیماري زغالی و خشکیدگی درختان بلوط، به یکی از مشکالت اصلی جنگل
هاي کاکاشرف شهرستان خوار و بیماري زغالی بلوط در جنگلهاي چوبتباط بین خسارت سوسکاز این تحقیق ار

  باشد. آباد میخرم
آباد است که هاي کاکاشرف واقع در بخش مرکزي شهرستان خرممنطقه مورد مطالعه بخشی از جنگلها: مواد و روش
متر روي نقشه  200×150شبکه آماربرداري با ابعاد . باشدهاي آلودگی بیماري زغالی در این شهرستان مییکی از کانون

عنوان مراکز قطعات نمونه در نظر ترسیم و محل برخورد اضالع شبکه به GISرقومی منطقه مورد مطالعه در محیط 
تان آر استقرار یافتند و در داخل هر قطعه نمونه تمام درخ 15اي و با مساحت قطعات نمونه به شکل دایره. گرفته شدند

براي بررسی ارتباط  از نظر رتبه آلودگی به بیماري زغالی بلوط و همچنین سوسک چوبخوار مورد بررسی قرار گرفتند.
منظور بررسی میزان و شدت خوار و بیماري زغالی بلوط از رگرسیون خطی استفاده شد و بهخسارت سوسک چوب

هاي درختان از تجزیه واریانس یکطرفه جست خوار و همچنین بیماري زغالی بلوط درهاي چوبخسارت سوسک
  استفاده شد.

درصد به بیماري زغالی و با شدت  96/92نتایج این پژوهش نشان داد درختان منطقه مورد مطالعه با شدت  ها:یافته
خوار آلوده شده بودند. رگرسیون خطی ارتباط قوي را بین خسارت سوسک درصد به سوسک چوب 04/47

خوار با درصد آلودگی درختان به ) و خسارت سوسک چوبR2= 5/94د خشکیدگی درختان (خوار با درص چوب
هاي ها در آلوده شدن درختان به بیماري زغالی و سوسک) نشان داد. تعداد جستR2= 9/85بیماري زغالی (

ثیر أدرختان ت داري را نشان دادند. قطع و هرس شاخه و سرشاخهدرصد اختالف معنی 99خوار در سطح اطمینان  چوب

                                                   
  kavosi.reza66@gmail.com :مسئول مکاتبه*
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خوار ها نشان داد، درختان قطع شده بیشتر به سوسک چوبها به آفات و بیماري قابل توجهی در افزایش آلودگی آن
  درصد) آلوده شده بودند. 27/47درصد) و درختان هرس شده بیشتر به بیماري زغالی ( 43/41(

منظور تهیه هیزم و تعلیف دام و  زنی درختان بهخهشاهاي انسان در این منطقه مانند قطع و سردخالتگیري: نتیجه
هاي محیطی سبب شده است که در این منطقه درختان تضعیف شده و مستعد ابتال به آفات و همچنین بروز تنش

زنی شده شاخهحدود دو سوم درختانی که توسط انسان قطع و سرهاي این تحقیق ها باشند. بر اساس یافتهبیماري
توانند عاملی مهم خوار میهاي چوبسوسک خوار و بیماري زغالی مبتال شده بودند.هاي چوبسوسکبودند به آفت 

تحقیق مشخص شد، ارتباط قوي بین خسارت که در این طوري هبین درختان باشند ب B. mditerraneaدر انتقال قارچ 
   هاي چوبخوار و بیماري زغالی بلوط وجود دارد.سوسک

  
 ،Biscogniauxia mediterranea، Quercus brantiiخوار، بیماري زغالی، هاي چوبسوسک کلیدي: هايواژه
  آبادخرم

  
  مقدمه

 جهان، تشدید افزایش دما، هوایی و آب تغییرات
 تریناصلی به آن، از ناشی اثرات و سالی خشک
 .است شده تبدیل بشري جوامع روي پیش هايچالش

و تغییرات آن باعث تشدید  حرارتافزایش درجه 
سالی و شیوع آفات و  حوادثی مانند سیالب، خشک

)، این عوامل 10، 3ها در جنگل شده است (بیماري
بینی در ترکیب توانند باعث تغییرات غیر قابل پیشمی

مانی اي و پتانسیل زنده گونهها، رقابت بینگونه
اي ه پدیده زوال و مرگ و میر گونه). 2درختان شوند (

تاکنون، در مناطق وسیعی  1900مختلف بلوط از سال 
هاي جهان گزارش شده است، شیوع این از جنگل

پدیده که تحت عناوین مختلفی نظیر زوال 
)Decline) پژمردگی ،(Dieback و یا مرگ و میر ،(
)Mortality از آن یاد شده است، ناشی از ،(

اي است که آفات و العمل متقابل و پیچیده عکس
هاي محیطی از هاي گیاهی نسبت به استرسیماريب

مرگ و میر  ) و طبق تحقیقات21دهند ( خود نشان می
طور یکسان و یکنواختی  هها بدرختان در سطح جنگل

  ).25، 7شود (انجام نمی

هاي چوبخوار بعد هاي زاگرس سوسکدر جنگل
هاي هاي اخیر و به دنبال تنشاز ظهور خشکسالی

ولوژیک درختان طغیان نموده و خشکی و ضعف فیزی
اند. از دیگر روند مرگ و میر درختان را تسریع کرده
هاي زاگرس عوامل مهم زوال درختان بلوط در جنگل

شیوع بیماري زغالی درختان بلوط است. این بیماري، 
توسط کارشناسان محلی گزارش شد،  1387در سال 

ن ثر بر آؤلیکن در آن زمان عامل بیماري و عوامل م
 از ،Biscogniauxia ). جنس18مشخص نشد (

 داراي تاکسون 50 از بیش با Xylariaceae خانواده
قارچ  .است جهان در وسیعی پراکندگی

Biscogniauxia mediterranea هاي  یکی از قارچ
 گذشته هاي بندي تقسیم مشهور این خانواده است (در

 mediterranea عنوانرا به B. mediterranea قارچ
Hypoxylon هاي با آب و  شناختند)، که در جنگل می

علت ایجاد  اي به اي و نیمه مدیترانه هواي مدیترانه
هاي زغالی در درختان بلوط، به یکی از شانکر

 متحده االتیاهاي بلوط جهان ( مشکالت اصلی جنگل
ایتالیا، اسپانیا، پرتغال،  مرکزي، آفریقا، آمریکا، آمریکاي

             ً                        ایران) مخصوصا  مناطقی که دچار تغییرات  ترکیه و
  ).14، 13تبدیل شده است ( اند، آب و هوایی شده
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  .)Quercus brantiiایرانی (خوار و بیماري زغالی در درخت بلوط آثار خسارت سوسک چوب -1شکل 
Figure 1. Symptoms of borer beetles and charcoal disease in Quercus brantii. 

  
هاي خروجی که توسط الرو سوسک سوراخ

هاي ورودي شوند یکی از راهخوار ایجاد میچوب
 B. mediterranea وسیله ههاي قارچی بآلودگی

است. در شرایط طبیعی این بیماري قارچی به درختان 
که توسط  توان هستند و یا اینبلوطی که ضعیف و نا

-اند حمله میعوامل زنده و یا غیر زنده آسیب دیده

هاي مدیریت شده اسپور این قارچ کند. در جنگل
زنی از یک درخت سرشاخه هاي قطع وتوسط ابزار

یابد. این قارچ رشد یآلوده به درختان دیگر انتقال م
که بیماري خیلی  اي دارد و تا زمانیبسیار آهسته

ماند و سپس تولید پیشرفت کند در درخت باقی می
صورت زغالی  هها بکند و سطح تنه و شاخهاسپور می

). در درختان با سطح 16رسد (نظر می و سیاه رنگ به
پائینی از آلودگی، برخی از درختان ممکن است با 

ت اختصاصی از پیشرفت بیماري جلوگیري مقاوم
نمایند، در سایر موارد بیماري زغالی درختان را از بین 

  ).19(برد می
هاي واقع ) در دامنه2011نتایج جوزیان و عبایی (

هایی در کوه شلم و مناطق همجوار نشان داد که گونه

روي  Buprestidaeاز سوسک چوبخوار خانواده 
گونه بلوط آلودگی ایجاد ویژه  درختان جنگلی به

 Agrilus hastuliferها گونه  اند که از میان آنکرده

Ratzeburg ها غالب بوده و در مقایسه با دیگر گونه
آثار آلودگی آن روي بیشتر درختان جنگلی مشاهده 

) همچنین 2005). مارتین و همکاران (12شده است (
خوار منظور بررسی ارتباط خسارت سوسک چوب به
)Cerambyx spp. و بیماري زغالی بلوط (
)Biscogniauxia mediterraneaهاي ) در جنگل

اسپانیا، از رگرسیون خطی  )Quercus suberبلوط (
ها ارتباط قوي را بین خسارت  استفاده کردند. نتایج آن

خوار و بیماري زغالی نشان داد سوسک چوب
که بین خشکیدگی درختان با خسارت حاصل طوري به

)، و بین خسارت = 86/0rوسک چوبخوار با (از س
خوار و آلودگی حاصل از بیماري سوسک چوب

ها  ) رابطه وجود داشت. آن= 91/0rزغالی با (
همچنین چند عامل دیگر از جمله کشاورزي، قطع و 

ها دانستند زنی را باعث تهدید این جنگل سرشاخه
)16.(  

 B. mediterraneaشانکر قارچ 

 خوارهاي چوبآثار خسارت سوسک
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نتایج یک پژوهش در این راستاي بررسی مقدماتی 
خشکیدگی درختان بلوط ایرانی در دشت برم کازرون، 

 3/58نشان داد که بیشترین تعداد درختان خشکیده (
تا  15زاد بوده و در طبقه قطري متوسط (درصد) شاخه

متر) مشاهده گردید. همچنین بیشترین تعداد  سانتی 25
(میزان خشکیدگی بیشتر  4درختان خشکیده در طبقه 

درصد از درختان،  2/89دارند، در درصد) قرار  75از 
خوار                          ً          آثار فعالیت آفات که عمدتا  حشرات چوب

بودند، مشاهده و آثار تخریب انسانی از جمله قطع و 
درصد درختان خشکیده  3/58زنی بر روي سرشاخه

درصد  80ها مشاهده شد و در زیراشکوب این توده
آثار زراعت دیم وجود داشت. همچنین نتایج بررسی 

رهاي اقلیمی در این تحقیق، نشان داد که کاهش متغی
داري بر هاي اخیر اثر معنیبارندگی در سال

دار خشکیدگی داشته، اما تأثیر تغییرات دمایی معنی
) در 2011نتایج پژوهش حسینی (). 8نبوده است (

هاي ایالم نشان داد که میزان آلودگی درختان به جنگل
درختان  هاي مختلفخوار در گونهسوسک چوب
درصد نسبت  53/67که بلوط با طوريمتفاوت است به

به دیگر درختان بیشتر آلوده شده بود و میزان آلودگی 
زاد بود، او زاد بیشتر از فرم دانهو خسارت فرم شاخه

هاي همچنین بیان داشت که الگوي آلودگی به سوسک
خوار با الگوي مرگ و میر درختان همخوانی چوب
  ). 11دارد (
)، طی تحقیقی نتیجه 2009گرون همکاران (ن

گرفتند که تراکم توده بر الگوهاي مرگ و میر درختان 
داري ثیر معنیأهاي چوبخوار تو پراکنش سوسک

)، عنوان نمودند که 2008). فان و همکاران (20دارند (
تراکم درختان، عرض تاج درخت، نوع گونه و درصد 

میر و شدت خشکیدگی تاج درختان با میزان مرگ و 
هاي چوبخوار ارتباط آلودگی درختان به سوسک

  ). 4دار دارند (معنی

) در نتایج تحقیقی ابراز 2008گرینود و ویزبرگ (
ویژه تراکم داشتند که خصوصیات ساختاري توده، به
). همچنین 6درختان با ظهور آفات رابطه مثبت دارد (

ه محققان دیگري در نتایج تحقیق خود عنوان کردند ک
هاي چوبخوار با شدت آلودگی درختان به سوسک

-هاي رویشگاهی و ساختاري توده ارتباط معنیفاکتور

  ).24، 23، 22، 9، 5، 1پذیرند (ثیر میأداري داشته و ت
هاي جنگلی زاگرس این حفاظت از عرصه

این  کند که عوامل آسیب رسان بهضرورت را ایجاد می
ها را مورد  آنها شناسایی شده و رابطه بین جنگل

ها مقابله  بررسی قرار داد تا بتوان در حد امکان با آن
هاي اخیر در ناحیه که خشکیدگی کرد، با توجه به این

اي چند عامله دانست توان پدیدهرویشی زاگرس را می
اما سهم زیادي از این خشکیدگی در ارتباط با شیوع 

هاي زیاد بیماري زغالی و همچنین طغیان سوسک
که تاکنون تحقیقی در  خوار است، با توجه به اینچوب

خوار و بیماري زغالی خصوص ارتباط سوسک چوب
هاي ایران انجام نشده است بنابراین بلوط در جنگل

هدف از این تحقیق بررسی و شناخت ارتباط بین 
خوار و بیماري زغالی بلوط در هاي چوبسوسک

  باشد.آباد میهاي بلوط خرم جنگل
  

  ها روشمواد و 
هاي کاکاشرف منطقه مورد مطالعه بخشی از جنگل

باشد، این آباد میواقع در بخش مرکزي شهرستان خرم
هاي هکتار مساحت یکی از کانون 430منطقه با 

درجه و  33آلودگی بیماري زغالی بلوط است که بین 
 10دقیقه و  22درجه و  33ثانیه تا  54دقیقه و  20

ثانیه  23دقیقه و  29جه و در 48ثانیه عرض شمالی و 
ثانیه طول شرقی قرار  9دقیقه و  30درجه و  49تا 

متر و حداکثر  1390). حداقل 1گرفته است (شکل 
متر از سطح دریا ارتفاع دارد و به شکل تپه  1520

باشد. جنوبی می -ماهوري و شیب عمومی آن شمالی



  و همکارانمحمد رستمیان 
 

131 

گونه درختی و  4طور کلی در منطقه مورد مطالعه به
)، Quercus brantiiاي شامل بلوط ایرنی (هدرختچ

)، زالزالک Amygdalus scopariaبادام کوهی (
)Crataegus puntica) و راناس (Cerasus 

microcarpaهاي شمالی گونه ) وجود دارد. در شیب
که  دهد در حالیبلوط تیپ غالب منطقه را تشکیل می

هاي جنوبی گونه بادام تیپ غالب منطقه را در شیب
هاي راناس و زالزالک نیز دهد. گونهتشکیل می

شود و در صورت پراکنده در منطقه دیده می هب
هاي فوق منطقه مورد مطالعه نیز کشت دیم انجام  تیپ
  شود.می

شبکه آماربرداري با ابعاد  1394در خرداد 
متر روي نقشه رقومی منطقه مورد مطالعه  200×150

اضالع شبکه ترسیم و محل برخورد  GISدر محیط 
عنوان مراکز قطعات نمونه در نظر گرفته شدند به

اي و با )، قطعات نمونه به شکل دایره2(شکل 
آر استقرار یافتند و در داخل هر قطعه  15مساحت 

نمونه تمام درختان از نظر میزان آلودگی به بیماري 
زغالی بلوط و همچنین سوسک چوبخوار مورد 

  بررسی قرار گرفتند.

  
  .منطقه مورد مطالعه و پراکنش قطعات نمونه -2شکل 

Figure 2. The region under study and distribution of plots. 
  

ها بر حسب تعدا میزان آلودگی درختان و جست
خوار هاي چوبهاي آلوده به سوسکدرختان و جست

و بیماري زغالی در هر قطعه نمونه محاسبه شد و 
هاي آلوده نیز بر شدت آلودگی درختان و جست

دست آمد، همچنین آثار خسارت  هحسب درصد ب
هاي درختان انسان مانند قطع درختان و هرس شاخه

منظور بررسی خشکیدگی درختان از  نیز ثبت گردید. به

) 2008ان (اي کابریک و همکاررتبه 4بندي طبقه
درصد خشکیدگی،  5استفاده شد: سالم: کمتر از 

 33-66درصد خشکیدگی، مالیم:  5-33ضعیف: 
درصد  66درصد خشکیدگی، شدید: بیش از 

  ).15خشکیدگی استفاده شد (
فرسون و همکاران بندي مک مطابق با طبقه

هاي بیماري ) آلودگی درختان براساس نشانه2005(
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: 1ج رتبه تقسیم شد: رتبه زغالی قابل مشاهده به پن
: فقط تراوش 2براي درختان بدون عالئم بیماري، رتبه 

 .Bهاي فعالیت قارچ مایع درون بافتی و نشانه

mediterranea  تراوش 3مشاهده شود، رتبه :
مایعات بیشتر شده و اثرات زخم توسعه یافته و اثرات 

خوار قابل مشاهده است، شروع فعالیت سوسک چوب
راوش مایعات و پوسیدگی توسعه یافته و : ت4رتبه 

پوست چوب در حال جدا شدن و دامنه فعالیت 
: 5خوار بیشتر شده است و رتبه سوسک چوب

درختان خشک شده و مرده (درختان مرده شامل 
داري درختانی است که داراي شواهد مشخص و معنی

از خشکیدگی و پوسیدگی و توان بازیابی سالمت و 
ه باشند). درصد آلودگی بیماري زغالی شادابی را نداشت

: 1 طبقه: طبقه 5ها به  بلوط بر حسب رتبه سالمت آن
 26-50: 3درصد؛ طبقه  1-25: 2 صفر درصد، طبقه

 76: بیش از 5درصد و طبقه  51-75: 4درصد؛ طبقه 
  ).17گردد (بندي میدرصد تقسیم
خوار پس از مرحله الروي و هاي چوبسوسک

کنند هایی در درختان ایجاد میسوراخدر زمان بلوغ 
خوار بر حسب بنابراین خسارت سوسک چوب

خوار هایی که ناشی از فعالیت سوسک چوب سوراخ
روي میزبان است مورد بررسی قرار گرفت، بر این 

)، 2005بندي مارتین و همکاران ( اساس از تقسیم
خوار استفاده جهت تعیین خسارت سوسک چوب

: میزبان فاقد 1طبقه است:  4گردید که شامل 
: میزبان 2خوار، هاي حاصل از سوسک چوب سوراخ

داراي یک تا سه سوراخ حاصل از سوسک 
سوراخ حاصل از  10تا  4: میزبان داراي 3خوار،  چوب

 10: میزبان داراي بیش از 4خوار و سوسک چوب
  ).16باشد (خوار میسوراخ حاصل از سوسک چوب

ارزیابی وضعیت آلودگی الزم به ذکر است که در 
خوار  هاي چوبدرختان، گونه خاصی از سوسک

نظر نبوده است و هر درخت از نظر وجود یا عدم  مد

خوار بدون هاي چوبوجود عالئم آلودگی سوسک
  توجه به نوع گونه سوسک ارزیابی شده است.

ها از آزمون منظور بررسی نرمال بودن داده به
شد. براي بررسی  اسمیرنوف استفاده -کولموگروف

خوار و بیماري زغالی ارتباط خسارت سوسک چوب
بلوط از رگرسیون خطی استفاده شد، این آزمون در 

که بین سطح خسارت  طوري هدو سطح انجام شد ب
خوار و درختان در قطعات نمونه توسط سوسک چوب

سطح خسارت سوسک چوبخوار و بین سطح 
نمونه با خسارت بیماري زغالی بلوط در قطعات 

خوار آزمون رگرسیون سطح خسارت سوسک چوب
و  R2 ،ANOVAهایی مانند خطی انجام شد و فاکتور

منظور بررسی میزان و اشتباه معیار معادله لحاظ شد. به
خوار و همچنین چوب هايشدت خسارت سوسک

هاي درختان از تجزیه بیماري زغالی بلوط در جست
ون کروسکال والیس واریانس یکطرفه استفاده شد. آزم

خوار و بیماري براي بررسی خسارت سوسک چوب
زغالی بلوط در تنه و شاخه درختان انجام شد. تجزیه 

  انجام شد. Rافزار  ها در محیط نرمو تحلیل داده
  

  نتایج و بحث
هاي نتایج این پژوهش نشان داد که از بین گونه

موجود در منطقه مورد مطالعه تنها بلوط به سوسک 
خوار و بیماري زغالی آلوده شده بود. درختان چوب

درصد به بیماري  96/92منطقه مورد مطالعه با شدت 
درصد به سوسک  04/47زغالی و با شدت 

هاي خوار آلوده شده بودند این نتایج با یافته چوب
) که نوع 2008) و فان و همکاران (1390حسینی (

ثر دانسته ؤگونه درختی را در ابتالي درختان به آفات م
بودند مطابقت دارد. فراوانی درختان در طبقات 
آلودگی بیماري زغالی نشان داد که طبقه سوم آلودگی 

 04/7درصد بیشترین و طبقه یک آلودگی با  18/40با 
الف). در  - 3درصد کمترین مقدار را داشتند (شکل 
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خوار ارتباط با طبقات خسارت سوسک چوب
شان داده شده است ب) ن -3طور که در شکل ( همان

درصد در طبقه یک  96/52بیشترین تعداد درختان با 
درصد در طبقه چهار  89/8و کمترین تعداد درختان با 

خسارت سوسک چوبخوار وجود دارد. دلیل کمتر 
بودن تعداد درختان در طبقات باالتر آلودگی به سبب 

                                   ً        ظاهر شدن خشکیدگی در درختان و نهایتا  قطع آن 
باشد. قطع اي مصرف سوخت میتوسط انسان بر

تواند درختان خشکیده براي مصرف سوخت نیز می
دلیل نزولی بودن نمودار طبقات خسارت سوسک 

  خوار باشد.چوب

  
الف: درصد فراوانی درختان در طبقات آلودگی بیماري زغالی و ب: درصد فراوانی درختان در طبقات خسارت سوسک  - 3شکل 
 باشد).دار بین طبقات در آزمون دانکن میخوار (حروف التین بیانگر اختالف معنیچوب

Figure 3. A: Trees frequency percentage in the charcoal disease classes, B: Trees frequency percentage in the classes 
of borer beetles damage (Latin Indices show significant difference between classes in the Duncan test). 

 
ب) وضعیت سالمت  -4الف و  -4شکل (

درختان را پس از قطع و هرس (قطع شاخه و 
درصد از  29/24دهد. ها نشان می آنسرشاخه) 

مانده بودند  درختان پس از قطع شدن سالم باقی
خوار و  درصد به سوسک چوب 43/41که حالی در
درصد به بیماري زغالی آلوده شده بودند. در  28/34

درصد درختان پس  08/27ارتباط با هرس درختان نیز 
درصد به بیماري  27/47از هرس شدن سالم بودند و 

خوار آلوده درصد به سوسک چوب 65/25غالی و ز
  شده بودند.

قطع درختان و هرس شاخه و سرشاخه درختان 
                        ٌ                     به دالیل مختلف از جمله تا مین سوخت، استفاده از 

ثیر أغیره ت عنوان علوفه براي دام و برگ درختان به

ها قابل توجهی در آلودگی درختان به آفات و بیماري
ها از راه زخم به بیماريدارد زیرا بیشتر آفات و 

زنی در کنند؛ همچنین قطع و سرشاخهدرختان نفوذ می
کند و این درختان را تضعیف درختان ایجاد تنش می

ها ها را در برابر آفات و بیماري نموده و مقاومت آن
دهد. نتایج این تحقیق نشان داد که حدود کاهش می

الم اند سیک چهارم درختانی که قطع و یا هرس شده
خوار و بودند و باقیمانده آلوده به سوسک چوب

بیماري زغالی شده بودند. درختان قطع شده بیشتر به 
خوار و درختان هرس شده بیشتر به سوسک چوب

بیماري زغالی آلوده شده بودند، نتایج حاضر با نتایج 
  ) مطابقت داشت.2005مارتین و همکاران (
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: b: درختان قطع شده و aخوار و بیماري زغالی بلوط، ها در ابتالي درختان به سوسک چوبثیر قطع درختان و هرس شاخهأت -4شکل 

  .درختان هرس شده
Figure 4. Influence of trees cutting and pruning branches on trees infection to borer beetles and charcoal disease, a: 
Cutted trees, b: Pruned trees. 

  
داري را بین آزمون کروسکال والیس اختالف معنی

خوار در تنه و شاخه طبقات خسارت سوسک چوب
که بیشترین  طوري ه)، ب1درختان نشان داد (جدول 
درصد در طبقه دوم  29/55خسارت به تنه درختان با 

خسارت به شاخه درختان با خسارت و بیشترین 
درصد در طبقه چهارم خسارت سوسک  12/62

  ).5خوار مشاهده شد (شکل چوب

  
  .هاخوار در تنه و شاخهنتایج آزمون کروسکال والیس بین طبقات خسارت سوسک چوب -1جدول 

Table 1. Results of kruskal wallis test between borer beetles classes in the trunk and branches of trees. 
 خوار در شاخههاي چوبخسارت سوسک

Damage percentage of borer beetles in the 
branches 

  خوار در تنههاي چوبخسارت سوسک
Damage percentage of borer beetles in the 

trunk 
 

X2 = 65 *** X2 = 254 *** 
  آماره آزمون

(Test statistic) 
0.000 0.000 p-value 

 درجه آزادي 2 2
(df) 

***p-value < 0.001 

24.29%

34.28 %

41.43 %

سالم  بیماری زغالی سوسک چوبخوار

(a)

27.08 %

47.27 %

25.65 %

سالم  بیماری زغالی سوسک چوبخوار

(b)
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خوار (حروف التین بیانگر خوار به تنه و شاخه درختان در طبقات خسارت سوسک چوبدرصد خسارت سوسک چوب -5شکل 

 .باشد)دار بین طبقات در آزمون دانکن میاختالف معنی
Figure 5. Damage percentage of borer beetles to trunk and branches in the borer beetles classes (Latin Indices show 
significant difference between classes in the Duncan test). 

 
طبق نتایج آزمون کروسکال والیس اختالف 

در آلودگی تنه و شاخه درختان به بیماري  داري معنی
). بر این اساس بیشترین 2زغالی وجود دارد (جدول 

آلودگی تنه و شاخه درختان به بیماري زغالی به 
درصد در طبقه سوم  65/43درصد و  91/51ترتیب با 

  ).6آلودگی بیماري زغالی وجود دارد (شکل 
  

  .هانتایج آزمون کروسکال والیس بین طبقات خسارت بیماري زغالی در تنه و شاخه -2جدول 
Table 2. Results of kruskal wallis test between charcoal disease classes in the trunk and branches of trees. 

  هادرصد آلودگی بیماري زغالی در شاخه
Infection percentage of charcoal disease in 

the branches 

  درصد آلودگی بیماري زغالی در تنه
Infection percentage of charcoal 

disease in the trunk 
 

X2 = 14 ** X2 = 14 ** 
  آماره آزمون

(Test statistic) 
0.007 0.007 p-value 

  درجه آزادي 4 4
(df) 

**p-value < 0.01 
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دار تنه و شاخه درختان در طبقات آلودگی بیماري زغالی (حروف التین بیانگر اختالف معنیدرصد خسارت بیماري زغالی به  -6شکل 

  باشد).بین طبقات در آزمون دانکن می
Figure 6. Damage percentage of charcoal disease to trunk and branches in the charcoal disease classes (Latin Indices 
show significant difference between classes in the Duncan test). 

 
داري بین طبقات نتایج نشان داد که اختالف معنی

خوار و همچنین طبقات خسارت سوسک چوب
هاي درختان آلودگی بیماري زغالی در تنه و شاخه

که مراحل اولیه آلودگی بیماري طوريوجود دارد، به
خوار ابتدا در تنه درختان  لوط و سوسک چوبزغالی ب

هاي کند و با گسترش آلودگی شاخهنمود پیدا می
  دهد.درختان نیز عالیم خسارت را نشان می

نتایج رگرسیون خطی ارتباط قوي را بین خسارت 
خوار با درصد خشکیدگی درختان و سوسک چوب

همچنین درصد آلودگی درختان به بیماري زغالی 
که بین خسارت  طوري ه). ب7دهد (شکل نشان می

خوار و درصد خشکیدگی درختان سوسک چوب
دست آمد و در ارتباط با  هب 5/94برابر با  R2مقدار 

خوار و درصد آلودگی درختان خسارت سوسک چوب
بود (جدول  9/85برابر با  R2به بیماري زغالی مقدار 

). نتایج رگرسیون خطی در این تحقیق مطابق با 3
) رابطه قوي بین 2005ایج مارتین و همکاران (نت

خوار با خشکیدگی درختان و خسارت سوسک چوب
هاي دهد. سوسکآلودگی بیماري زغالی نشان می

خوار با ایجاد سوراخ در درختان میزبان هم چوب
کنند و هم خشکیدگی درختان میزبان را تشدید می

محلی براي ورود مستقیم عامل بیماري زغالی به 
خوار هاي چوببر این سوسک رختان هستند. عالوهد

توانند ها دارند میبا تماس مستقیمی که با اسپور قارچ
  از عوامل مهم انتقال بیماري باشند.
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  .خوار و درصد خشکیدگی درختان بلوطرگرسیون خطی بین خسارت سوسک چوب -7شکل 

Figure 7. Linear regression between borer beetles damage and percentage of oak dieback. 
 

  
  .خوار و درصد آلودگی درختان به بیماري زغالیرگرسیون خطی بین خسارت سوسک چوب -8شکل  

Figure 8. Linear regression between borer beetles damage and trees infected percentage to charcoal disease. 
  

  .نتایج حاصل از اجراي دو مدل رگرسیون -3جدول 
Table 3. The results of running two regression models. 

 -درصد آلودگی درختان به بیماري زغالی
 خوارخسارت سوسک چوب

Infection percentage of tree to charcoal 
disease - borer beetles damage 

خسارت سوسک  -درصد خشکیدگی درختان
 خوارچوب

Dieback percentage - borer beetles 
damage 

  مدل
Model 

Charcoal disease percentage = -13.45 + 
23.96 × borer beetles damage 

Dieback trees percentage = -30.44 + 
30.9 × borer beetles damage 

  معادله
Equation 

85.9 % 94.5 % R2 

F= 524.59 ** F= 1492.52 ** Anowa 

6.55 5.01 
  اشتباه معیار معادله

Standard error of equation 
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بین تعداد و درصد  طرفهنتایج تجزیه واریانس یک
نشان داد  هاي آلوده در طبقات بیماري زغالیجست

ها در آلوده شدن درختان به بیماري که تعداد جست
که در سطح  طوريداري دارد. بهزغالی بلوط اثر معنی

داري بین تعداد درصد اختالف معنی 99اطمینان 

هاي هاي درختان و همچنین درصد جستجست
الی بلوط در طبقات مختلف آلوده به بیماري زغ

). 4آلودگی بیماري زغالی وجود داشت (جدول 
تر هاي با آلودگی باالگروهمطابق این نتایج جست

  هاي بیشتري دارند.تعداد جست
  

  .ر طبقات آلودگی بیماري زغالیهاي درختان بلوط آلوده به بیماري زغالی دنتایج تجزیه واریانس تعداد و درصد جست -4جدول 
Table 4. The results of analysis of variance for the number and percentage of infected sprouts to charcoal disease in 
the charcoal disease classes. 

Sig F 
  میانگین مربعات

Mean of 
square 

  درجه آزادي
df 

  مجموع مربعات
Sum of 
square 

  

0.003 4.29 ** 2278.24 4 9112.95 
  هابین گروه

Between groups 

هاي آلوده به بیماري تعداد جست
 زغالی بلوط

  524.06 83 43497.3 
  هادرون گروه

Within groups 
Number of infected sprouts 

to charcoal disease 

   87 52610.25 
  کل

Total 
 

0.007 3.76 ** 2599.29 4 10397.19 
  هابین گروه

Between groups 

هاي آلوده به درصد جست
 بیماري زغالی بلوط

  هادرون گروه 57289.66 83 690.24  
Within groups 

Percentage of infected 
sprouts to charcoal disease 

  کل 67686.85 87   
Total 

 

  
طرفه نشان داد همچنین نتایج تجزیه واریانس یک

ها در آلوده شدن درختان به سوسک که تعداد جست
که در سطح  طوريداري دارد. بهخوار اثر معنیچوب

داري بین تعداد درصد اختالف معنی 99اطمینان 
هاي آلوده به هاي درختان و نیز درصد جستجست

خوار در طبقات مختلف خسارت سوسک چوب
دلیل  ها بهجست گروه). 5درختان وجود دارد (جدول 

هاي زیاد و رقابت بین جستی و داشتن جست
هاي حساسیت بیشتر به تنش خشکی نسبت به پایه

خوار هاي چوبزاد، بیشتر مورد هجوم سوسک دانه
که درختان بلوط منطقه  گیرند. با توجه به اینقرار می

زاد هستند در نتیجه مورد مطالعه داراي فرم شاخه
بیشتري براي کسب رطوبت خاك  تحت فشار رقابتی

شوند. این قرار دارند و دچار تنش خشکی بیشتري می
)، نگرون و همکاران 2011ها با نتایج حسینی (یافته

)، فان و همکاران 2008)، گرینود و ویزبرگ (2009(
  ) مطابقت داشت.2008(
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  .خوارخوار در طبقات خسارت سوسک چوبهاي آلوده به سوسک چوبداد و درصد جستنتایج تجزیه واریانس تع -5جدول 
Table 5. The results of analysis of variance for the number and percentage of infected sprouts to borer beetles in the 
classes of borer beetles. 

Sig F  
  میانگین مربعات

Mean of 
square 

  درجه آزادي
df 

  مجموع مربعات
Sum of square 

  

0.002 5.28 ** 3874.84 3 11624.53 
  هابین گروه

Between groups 

هاي آلوده به تعداد جست
  خوارهاي چوبسوسک

  733.49 84 61613.45 
  هادرون گروه

Within groups 
Number of infected 

sprouts to borer beetles 

   87 73237.98 
  کل

Total 
 

0.000 30.54 *** 13872.06 3 41616.17 
  هابین گروه

Between groups 

هاي آلوده به درصد جست
 خوار هاي چوبسوسک

  454.28 84 38159.63 
  هادرون گروه

Within groups 
Percentage of infected 
sprouts to borer beetles 

   87 79775.8 
  کل

Total 
 

  
  گیري کلینتیجه

هاي آلودگی منطقه مورد مطالعه یکی از کانون
آباد  هاي بلوط شهرستان خرمبیماري زغالی در جنگل

هاي انسان در این منطقه مانند قطع و باشد. دخالتمی
منظور تهیه هیزم و تعلیف دام  زنی درختان بهشاخهسر

هاي محیطی سبب شده است که و همچنین بروز تنش
در این منطقه درختان تضعیف شده و مستعد ابتال به 

هاي این ها باشند. بر اساس یافتهآفات و بیماري
حدود دو سوم درختانی که توسط انسان قطع تحقیق 

هاي  زنی شده بودند به آفت سوسکشاخهو سر
خوار و بیماري زغالی مبتال شده بودند. چوب

توانند عاملی مهم در انتقال خوار میهاي چوبسوسک
 طوري هبین درختان باشند ب B. mditerraneaقارچ 

تحقیق مشخص شد، ارتباط قوي بین که در این 
هاي چوبخوار و بیماري زغالی بلوط خسارت سوسک

   وجود دارد.
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Abstract 1 
Background and objectives: In the Zagros forests, borer beetles have outbreaks in host tresses 
after recent year's drought stresses and physiological weakness and they are causes accelerate 
the mortality trend. In other hands, charcoal disease outbreaks and oak decline has become one 
of the main problems of Iran's oak forests. The aim of this research is studying the relationship 
between borer beetle damage and oak charcoal disease in the Kakasharaf forests of Khorram 
Aabad. 
Materials and methods: The study area is the Kakasharaf forest of Khoram Abad is located on 
the Zogros forests in the west of Iran. This forest region is one of the infections focuses of 
charcoal disease. Inventory grid with dimensions 200 m × 150 m in the GIS software was drawn 
and placed randomly on the study area. To study the infected trees in the intersection grid sides, 
circular plots being 1500 sq m in area were used. All the trees that were the hosts to 
Biscogniauxia mediterranea and borer beetles were considered. Used the linear regression for 
study of the relationship between charcoal disease and borer beetles damage and anowa test was 
used to investigate extent and damage intensity of charcoal disease and borer beetles in the 
sprouts of infected trees. 
Results: The results showed that trees in the study area with the severity of 92.96 % and 47.04 
% respectively to charcoal disease and borer beetles had been infected. Linear regression 
showed a strong relationship between the borer beetles damage with percentage of dieback (R2= 
94.5), and the borer beetles damage with charcoal disease percent (R2= 85.9). The number of 
sprout showed significant differences at a confidence level of 99% for infected trees to charcoal 
disease and borer beetles. Cutting and pruning branches and twigs showed a significant impact 
on infected trees to borer beetles and charcoal disease, cuted trees more by borer beetles (41.43 
%) and pruned trees more by charcoal disease were infected. 
Conclusion: In the study area human interferences such understory planting, fire, overgrazing 
livestocks, deforestation by man, cutting and pruning branches to make fuel and livestock feed 
and as well as ocurence environmental stresses cause trees weakness and infected to pests and 
diseases. According to the results about two-thirds of trees to had cut and prune branches were 
infected to borer beetles and charcoal disease. Borer beetles can be the important factor to 
charcoal disease transport between trees. So that this research showed there is strong 
relationship between damage borer beetles and charcoal disease. 
 
Keywords: Borer beetles, Biscogniauxia mediterranea, Charcoal disease, Quercus brantii, 
Khoram Abad  
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