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Abstract 
Oak charcoal rot is caused by two fungi, Biscogniauxia mediterranea and Obolarina 

persica. These fungi, which are opportunistic or secondary invaders and attack stressful 

trees, are one of the main problems of oak forests in Iran. The disease was first reported 

in 2011 in the northern forests on Quercus castaneifolia and Zelkova carpinifolia trees 

and then in the Zagros forests on Q. brantii tree. The disease has spread rapidly in the 

forests of the Zagros over the years. Symptoms of the disease include decay and death 

of trees, browning of leaves and early fall. Gum secretion on the branches and trunks of 

old trees and browning of wood texture and woody vessels can be seen up and down the 

height of the trunk. The morphological characteristics of pathogens, the spread and 

survival of pathogens, and disease management methods are described in this article. 
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 مقاله مروری

 بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط در ایران

 2، داریوش صفایی 1یقادر، فریبا  1یاحمدسمانه 

 ، یاسوجدانشگاه یاسوج، پزشکیگروه گیاه-1

 کرمانشاهمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، -2

 30/05/1399: رشیپذ    09/12/1398: افتیدر

 یشناس یم اریدان ش ب. رانی بل وط در ا یذغ ال یدگیپوس  یماریب( 1398) ، صفایی دف قادری ،احمدی س

 .DOI: 10.2982/PPS.9.1.118         .118-128 (:1)9 یاهیگ

 چکیده

 Obolarina persicaو  Biscogniauxia mediterraneaبیماری پوسیدگی ذغالی بلوط توسط دو قارچ 

 یکی، دنکنیمبه درختان دچار تنش حمله  و ویه هستندیا مهاجم ثان طلبفرصت ها که. این قارچآیدیم پدید

شمال روی  یهاحنگلدر  1390. بیماری اولین بار در سال هستندبلوط در ایران  یهاجنگلاز مشکالت اصلی 

 درختزاگرس  روی های سپس در جنگلو  Zelkova carpinifoliaو  Quercus castaneifolia درختان

Q. brantii  زاگرس انتشار یافته است.  یهاجنگلدر  سرعتبهطی سالیان گذشته، یماری . به استشدگزارش

 صمغ. ترشح باشدیمو خزان زودرس  هابرگشدن  یاقهوهصورت زوال و مرگ درختان، هبیماری ب هاینشانه

 به تنه ارتفاع سرتاسر در چوبی هایندآو و چوببافت  شدن یاقه وهو  مسن درختان و تنه هاشاخه روی

و  هاگسترش و بقای بیمارگر، گرهاماریب یشناختختیرمشخصات . شودیمدیده  درختپایین  و باال سمت

 .اندشرح داده شدهدر این مقاله مدیریت بیماری  یهاروش

  Biscogniauxia ، Obolarina، بلوطبیماری،  :یدیکل واژگان

 مقدمه

راش  رهیتمام درختان ت .گیاهی استونه از هزار گ شیبشامل در سرتاسر جهان (  (Fagaceaeراش  رةیت 

 جنس بلوطکه  داردهفت جنس  ،راش رهیپراکنش دارند. ت یشمال مکرةیمعتدله ن یهستند و در نواح یچوب

(.L Quercus ) است آنها نیبزرگترگونه  600با بیش از (Ragazzi et al. 2012 Fortini et al. 2009, ) 

، (یآلمان، لهستان و رومان ا،یفرانسه، اسپان رلند،یانگلستان، ا) در قاره اروپا یعیوس یهاشگاهیرو یبلوط دارا

 االتی)ا کایو آمر (نیاز افغانستان، پاکستان، هند و چ یو قسمت هیعراق، لبنان، سور ه،یترک ران،یا) آسیا

 ویژه منطقه زاگرس استگونه درختی در غرب ایران به نیترفراواناه، . این گیگواتماال( است ک،یمتحده، مکز

(Mirablfathy 2013.) مقاومدرختان بلند جنگلی با پوستی ضخیم و چوبی و سخت و بلوط،  یهاگونه اغلب 

گاهی  و شودیماستفاده  آهنراهای در تهیه کفپوش، مبلمان، مواد ساختمانی و پیونده هاآنکه از  ندهست

محسوب نیز شمال ایران  یهاجنگلمهم  درختانبه همراه راش و ممرز از که  کنندیمسال عمر  200بیش از 

 ژن،یاکس دیتول توان به توانیم آنها نیدارد که از ب تیانسان اهم یمختلف برا یهاجنبهبلوط از . شوندیم

 یهاالبیساز بروز  یریجلوگ، خاک دیهوا، تول یحش، کاهش آلودگو اتیح یستیو تنوع ز هیمنبع تغذ
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مصارف  یدارا نیآن همچن وهیاشاره کرد. چوب و م غیرهو  دام هیتغذ یاز علوفه برا یادیبخش ز دیمخرب، تول

از آفات  یاریورد حمله بسدرختان بلوط م . (Fortini et al. 2009)باشدیم ییو غذا ییدارو ،یگوناگون صنعت

به طور جدی در  که استپوسیدگی ذغالی درختان بلوط  یماریب نیترعیشا. رندیگیمقرار  زایماریو عوامل ب

البته . ,Sadravi and Moradi 2017) 1396صدروی و مرادی )کندیمحیات درختان بلوط را تهدید  ایران

شیوع بلوط دنیا  یهاجنگلنیست و در بیشتر زوال بلوط خاص یک منطقه و یک گونه خاص بیماری 

  . (Ragazzi et al. 2012)دارد

 بیماری اهمیت  -1

 یهاگزارشسپس . استآلمان گزارش شده  یهاجنگلاوایل قرن هفدهم میالدی از  دربیماری بار اولین 

 این بیماریالمللی را برای مقابله با ت بینحساسی ییاروپا از سایر کشورهای 1980نگران کننده آن در دهه 

بریتانیا  ( ازCastanea sativa Mill) بلوطشاهروی 1986بیماری در سال  (.(Cobos et al.1993 برانگیخت

  .(Spooner 1986)معرفی شد  Biscogniauxia mediterranea De Not O. Kuntze آنعامل و گزارش 

درصد  5/41کشوراین گزارش شده است که در نیز پرتغال  یهاجنگلبیماری به عنوان یک معضل جدی در 

 .Q. ilex L., Qیر بیماری روی مگهمچنین شیوع چش .(Nugent et al. 2005) اندشدهآلوده  آندرختان به 

suberi L. از آفریقا، آمریکای ( مرکزی، اروپا و روسیه Manion and Griffin 1986, Ju et al. 1998 ،)

درصد وارد  40تا  30که خسارتی حدود ( نیز گزارش شده است. Jurc and Ogris 2005اسلوونی ) و اسپانیا

این  ریتأثبیشتر تحت  Q. petraeal (Matt.) Lieblو  .Q. robur Lروپا دو گونه است که در ا نموده

و مرگ اصلی عوامل  به عنوان یکی ازاین بیماری  همچنین .(Jurc and Ogris 2006) اندگرفتهبیماری قرار 

ا، آمریک یهاجنگلبرخی از ،  (Franceschini et al. 2004)لیا ایتادر  (Quercus cerri) درختان بلوطزوال 

 (Smahi et al. 2014)غرب الجزایر  شمالو  (Capretti and Battist 2007)ترکیه  ،و شمال آفریقا آسیا

  .ه استشناخته شد

توسط ایالم  یهاجنگلدر  1385در سال یماری زوال درختان بلوط در ایران شیوع ب نشانه هایاولین 

 100سطحی معادل در زاگرس  یهاجنگل، 1389و  1388 یهاسال، سپس در کارشناسان محلی گزارش شد

بالغ بر یک  1393که در سال طوریبیماری به سرعت گسترش یافت بهشدند و هزار هکتار گرفتار این بیماری 

 بلندمازو از درختان 1388بیماری در .ندشدگزارش زاگرس آلوده به این بیماری  یهاجنگلهکتار از میلیون 

 .Mirabolfathy et al. 2011)) شده است گزارش قرق استان گلستان یجنگل کپار و توسکستان در

بیماری شامل  و شیوع مناطق بروز لیرس نیست واطالعات دقیقی از میزان خسارت بیماری در ایران در دست

 دنباشیمی ایالم، فارس، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و خوزستان هااستان

(Hosseini et al. 2012 Mirabolfathy et al. 2011, Mirabolfathy 2013, ). 

 بیماری  یهانشانه-2

آلوده، جدا شدن پوست درخت، تیره و سیاه شدن  یهاقسمتبیماری شامل ترشح شیره گیاهی در  هاینشانه

صورت خشک شدن به معموالا  لوطبی دگیخشک. Mirabolfathy 2013)) باشدیمو چوب  بافت آوندها

سمت تاج درخت  کی درالا که معمو شودیم انینما هابرگشدن  یاقهوهآنها توأم با  یرو یهابرگو  هاشاخه

درخت به  تینها و در ابدییمتاج گسترش  ینواح گریو د نییبه سمت پا جیشروع شده به تدر هاسرشاخهاز 

  (.Safaee et al. 2016)نشانه بیماری است یدگیسرخشکراین بناب ،(A،1)شکلشودیم دهیطور کامل خشک
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ی هاومیتسیپراسترومای سیاه رنگ حاوی  B)ی درخت دگیخشک A) .بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط .1شکل 

 قارچ )اصلی(
Figure 1. Oak charcoal disease, A) dried tree and B) Formation of black stroma 

containing perithecia. 
 

در اطراف درختان بیمار جمعیت استفاده از مایع درون بافتی  خواررابهیش یهاسوسکدر اوایل بهار حضور 

اولین نشانه قابل مشاهده برای شناسایی درختان بیمار باشد.  تواندیمتراوش شده زیر و روی پوست درخت 

، رنگ پریدگی و هاشاخهمرگ ونهایتا  هاشاخهکاهش رشد شدن تاج، ، تنک هابرگ و زرد شدن کوچک شدن

در  هاشاخهجدا شدن پوست تنه و و سیاه رنگ  یهارابهیش، خروج زخمسفید شدن برون چوب در محدوده 

مهم گسترش بیماری در درختان  یهانشانهچوبخوار بلوط از پوستخوار و  یهاسوسکو حضور  محل عفونت

 پوستخوار و یهاسوسکایجاد شده توسط  یهازخماین با افزایش سطح و عمق  وه بر. عالباشدیمبلوط 

زیرا در انتشار بیماری و  گرددیمبیشتر شتاب خسارت  Megopis scabricornis Scopoliجمله چوبخوار از 

 (.,Jozeyan et al. 2016 Mirabolfathy 2013نقش دارند ) بیمارگرها انتقال

 بیمارگرها-3

 .شودیمایجاد توسط دو قارچ  بلوط پوسیدگی ذغالیبیماری  
1- Biscogniauxia mediterranea (De Not) O. Kuntze 

 هاومیسیتیپر هاآنو در بین  ه در زیر سطحو بالفاصل متریلیم 7/0-1ضخامت نامسطح، سیاه، دارای  استروما

و با  جیاما به تدر باشدیم دهیدرخت پوش یتوسط پوست خارج کامالا . استروما ابتدا (B، 1)شکل  رار دارندق

  استرومای خارج الیه حالت نیکه در ا شودیم انیاستروما نما ،یپوست خارج شدنآمدن شکاف و کنده دیپد

یم متریلیم 51/0- 56/0طول  و 15/0 -18/0 قطر به هاومیسیتیپر .(Safaee et al. 2016) ماندیم باقی

ور و دارای پاس 8 شکل، دارای یااستوانهآسک  باالتر از سطح استروما قرار دارد. هاومیسیتیپردهانه  .باشند

 16- 8/12 × 2/7 -6/5روشن تا تیره، تک سلولی، بیضی شکل،  یاقهوه. آسکوسپور باشدیمدی ییدهانه آمیلو

 . ( Ju and Rogers 2001) (D، 2)شکل است صاف در دو انتها گرد و دارای خط تندش میکرومتر 
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 50-85 ×3-4به اندازه  شدهمنتهی  زاومیدیکنسلول  2-5ها منشعب، در قسمت انتهایی که به برمکنیدیو

 (B ،2)شکل  هستند 3-6 ×2-3به اندازه شفاف، منفرد، تک سلولی و  هاومیدیکن. باشندیممیکرومتر 

(Ghasemi-Esfahlan et al. 2016) . 

جورس و  .(Franceschini et al. 2004) استقارچ مهمترین عامل بیماری در کشورهای حوزه مدیترانه این 

 .B. mediterranea varعامل بیماری را  .Q. cerris L، گونه روی جنگل بلوط با تحقیق( 2006ارگیس )

microspore نداهمعرفی کرد (Jurc and Ogris 2006) .( 2011میرابوالفتحی و همکاران )  را  قارچنیز این

(، Q. castaneifolia Murrill) بلندمازو روی گلستان استان در بلوط عنوان عامل بیماری پوسیدگی ذغالیبه

 Zelkova carpinifolia (Pall.)( و روی درختان آزاد )Q. brantii Lindlروی بلوط ایرانی ) زاگرس در

K.Kochاه( معرفی نمود( ندMirabolfathy et al. 2011 .) 

2- M. Mirabolfath Obolarina persica 

ایران ی  عن وان عام ل ایج اد پوس یدگی ذغ الی درخت ان بل وطبهرا قارچ این ( 2013) و همکاران میرابوافتحی

(Quercus brantii Lindl.) اندهمعرفی نمود (Mirabolfathy et al. 2013 .) ب ه ما نامس طح، س یاه استرو

آم دن  دی و ب ا پد جیاما به تدر باشدیم دهیدرخت پوش یتوسط پوست خارج کامالاابتدا ، تریلیم یکضخامت 

 الی هو  هاومیتس یپردهانه  یمذکور همراه با قسمت فوقان الیهو  شودیم انیاستروما نما ،یشکاف پوست خارج

 یزی ر یهاسوراخبه صورت  هاومیتسیپرکه دهانه  یطوربه شودیماستروما جدا  یاز رو درختی پوست خارج

 5/0 - 1/0ی قطر شکل و دارا یااستوانه هاومیتسیپر .(Safaee et al. 2015) ندشویم دیدهدر سطح استروما 

ق رار دارد. آسکوس پور س تروما از س طح ا ترنییپ ا یومو دهان ه پریتیس  باشندیم متریلیم 1و طول  متریلیم

 میکرومتر در دو 16 – 8/12 × 2/7- 6/5ابعاد سلولی و بیضوی شکل دارای تیره، تک یاقهوهروشن تا  یاقهوه

( C، 2)ش کل  دور بدنه اسپور ادام ه یافت ه اس تشکل بوده که مورب و اسانتها نوک تیز و دارای خط تندش 

((Mirabolfathy et al. 2013, Pouzar 1986. 

 
آسکوسپور  ( B. mediterranea،C ومهاییکنید (Biscogniauxia mediterranea ،Bپرگنه ( A -2شکل 

Obolarina persica ،D ) آسکوسپور B. mediterranea )اصلی( 
Figure 2. A) Colony of Biscogniauxia mediterranea , B) Conidia of B. mediterranea, 

C) Ascospores of Obolarina persica, D) Ascospores of Biscogniauxia mediterranea 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Lindley
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 چرخه بیماری  -4

، یک مرحله انگلی و در نهایت یک مرحله رستیدروندر چرخه زندگی خود دارای یک مرحله پنهان  گرهابیمار

مختلف میزبان از قبیل چوب، پوست، جوانه،  یهااندامدر  رستدرونت به صور آنها .هستند گندروییرشد 

در پاییز بیشتر از بهار و  نشانهدر گیاهان فاقد  هاآنو حضور  کندیمزندگی  نشانهسرشاخه و برگ بدون ایجاد 

ی و بقا در میزبان رستدرونارا بودن فاز د(. Jurc and Ogris 2006,  Vannini et al. 2009) تابستان است

 یهاتنش ریتأثتحت  میزبان وقتی .دیآیمبه حساب  هااین بیمارگر پایداری بقا و  مهم برای روشسالم یک 

درون مرحله از بیمارگر تغییر فاز  ،ردیگیمقرار  (غییر اقلیم، افزایش دما و کاهش نزوالت جویمحیطی )ت

 دینمایممیزبان را کلنیزه کرده و تخریب  یهابافتبه سرعت  و ردیگیمصورت  بیمارگری مرحله ی بهرست

(Linaldeddu et al. 2011.)  نمودهنکروز را پوست داخلی و آوندهای چوبی حمله،  بعد ازقارچ عامل بیماری 

تولید تعدادی متابولیت سمی مانند بیسکوپیران،  آنها. گرددیمج و ترشحات سیاه رنگ از پوست بیرونی خار

های زخمآلوده،  یهابافتروی  .(Linaldeddu et al. 2011) دنکنیممتیل ملنین  -5فنیل استیک و اسید 

ن مرحله شامل مرحله ای دشویمایجاد  اندشدهذغالی رنگ که توسط استرومای سیاه رنگ قارچ پوشیده 

)آسکوسپورها و  هازادمایهدلیل تولید تعداد زیادی از که به استمرده  یهابافتروی  قارچ گندرویی

آب و  باد،عواملی مانند  .(Capretti and Battisti 2007) ابدییم(، زیست توده قارچ افزایش هاومیدیکن

. اگرچه باد عامل اصلی در انتشار شوندیم عامل پوسیدگی ذغالی قارچ یهاایهزادمحشرات باعث پخش 

متر، جهت آزاد شدن بیماری است اما یک دوره متوالی سه روزه بارندگی، به میزان بیش از نیم میلی

آلوده کننده اولیه برای ایجاد بیماری هستند  ،آسکوسپورهای قارچ پوسیدگی ذغالی. آسکوسپورها الزم است

یمهم جوانه  سلسیوسدرجه  30و  25است، اما در  سلسیوسدرجه  35آنها  یزنجوانهکه دمای بهینه برای 

 ردیگیمسالم صورت  بافتهایآسیب دیده به مراتب بهتر از  بافتهایآسکوسپورها روی  زدنجوانه. زند

(Vannini et al. 1996 .)ساقه درخت  یهابافتنفوذ کرده و در  درخت یرو یهازخم قیاز طر اسپورها زیرا

 افتدیماتفاق  هاسرشاخهرنگ شده و خشکیدگی  یاقهوه هابرگکه همزمان با پیشرفت بیماری  کندیمرشد 

و به ناحیه تنه سرایت کرده و ایجاد شانکر در محل تنه ممکن است منجر به مرگ کامل درخت گردد 

(Magaglia et al. 2001 همزمان با مرگ .)و تنه در زیر پوست بافت استرومای بالشتکی شکل و  هاشاخه

تیره رنگ قارچ توسعه پیدا خواهد کرد که در اثر رشد آن و فشار ایجاد شده، پوست در محل بافت استرومایی 

که  شودیماسترومایی در معرض دید واقع و بافت  شودیمترک خواهد برداشت و به صورت نواری از تنه جدا 

 (.Mirabolfathy 2013) شوندیمعامل بیماری تشکیل  یهاومیسیتیپردر داخل این بافت استرومایی 

ن ایجاد عنواعنوان ناقالن مایه تلقیح بلکه بهچندین حشره در انتشار عامل بیماری دخالت دارند که نه تنها به

یم یاحشرهاز ناقالن  اندتیاهمز ینفوذ بیمارگر هستند حا یهامکانمیزبان که  یهابافتکنندگان زخم در 

 .Henrique et al)اشاره کرد  Fabricius  Platypus cylindrus ،Agrilus sp ،Tropideres sp به توان

. استبلوط مرتبط  یهاجنگلدر  یسوزآتشخشکسالی و  یهابحرانبا وقوع  به بیماریحساسیت  (.2014

چوب  یهابافتآوندی وارد شده و  یهابافتوقتی میزبان تحت تنش کم آبی واقع شود عامل بیماری از طریق 

 Vannini andشود )و پوسته را کلنیزه کرده که ممکن است منجر به مرگ میزبان در طول یک فصل رویشی 

Valentine 1994) مورد آزمایش قرار گرفته شد و مشاهده شد پژمرده یهانهال. انتقال قارچ از طریق بذر و 

 .(Henriques et al. 2014)در دانه وجود داشته اما در نهال دیده نشده است  B. mediterraneaکه 

https://en.wikipedia.org/wiki/Johan_Christian_Fabricius
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مداوم باعث خروج  یهابارانبارش  که ،کنندیمبه عنوان منبع اولیه ایجاد بیماری عمل  آسکوسپورها

پتانسیل آبی پایین بستر،  رستیدرونرحله اما در م شودیمزدن آنها آسکوسپورها و رطوبت باال باعث جوانه

. آسکوسپورها در سطح زخمی سریعتر توسعه یافته و بافت پوست سازدیمشرایط رشد و توسعه قارچ را هموار 

 یهاراهیکی از  (.Vannini and Valentine 1994) پوشانندیمیا پایین شاخه و چوب را آلوده ساخته و 

 .(Martin et al. 2005) دباش .Cerambyn spp یهاسوسکالروهای  یهاکانالورود آلودگی 

سرعت باالی تولید مثل جنسی و سیستم آمیزشی هتروتالیک این قارچ، بیانگر یک منبع داخلی مهم تنوع 

که  شودیمالیک بودن قارچ باعث متعدد در یک لکه و هتروت یهاپیژنوتژنتیکی جمعیت است. حضور 

مثل جنسی زیاد آمیزش کرده و به صورت جنسی تولیدمثل کنند. تولیدتیپ آمیزشی مقابل هم  یهاهیجدا

. آلودگی به وسیله (Linde et al. 2002) شودیمباعث نوترکیبی فراوان و افزایش سازگاری تکاملی 

متفاوتی در چرخه زندگی میزبان اتفاق بیافتد و باعث حفظ قارچ به  یهازماندر  تواندیممختلف  یهاپیژنوت

و  هابافت. با این وجود وقتی میزبان در معرض تنش قرار بگیرد کلونیزه کردن شودیم درون رستصورت 

عنوان چ بهکه این قار دهدیمین رفتاری نشان نچ شودیمتولیدمثل در یک زمان از همه نقاط آلودگی شروع 

 اما قادر است درختان بزرگ را در یک دوره کوتاه از بین ببرد شودیمیک پارازیت ضعیف در نظر گرفته 

(Vannini et al. 1996) تنوع زیاد جمعیت .B. mediterranea  زیرا  شودیم گیری سریع بیماریهمهباعث

 Mirabolfathy) کندیمکی برای بقای طوالنی مدت و سازگاری با محیط همراه ژنتی یریپذانعطافقارچ را با 

2013.) 

 دامنه میزبانی بیماری -5

انتشار  عیسر اریبس تواندیممختلف بلوط  یهاگونه رانگریعنوان عامل مخرب و وبه B. mediterranea قارچ

بیماری پوسیدگی ذغالی روی  زاگرس سبب مرگ درختان بلوط گردد. یهاجنگل تیو با توجه به اهم افتهی

یمایجاد خسارت  Q. cerris L. ،Q. pubescens Willd،Ten Q. frainettoمختلف بلوط شامل  یهاگونه

 Quercusاما با این وجود خسارت بیماری روی  )  ,Ragazzi et al. 2012 Jurc and Ogris 2006) کند

suber  به مراتب بیشتر است(Mazzaglia et al. 2001) .مختلف  یهاگونهBiscogniauxia  ،روی راش

 .B. rosacearum sp (،Spooner 1986بلوط )( شاهHenriques et al. 2012)نئوفاگوس و اکالیپتوس 

nov. نداروی هلو، آلو و به در جنوب ایتالیا گزارش شده (Raimondo et al. 2016.) 

بیماری پوسیدگی که  هزاگرس نشان داد یهاجنگلدر  B. mediterraneaدامنه میزبانی در مورد  پژوهش

 .(Safaee et al. 2017) شودیممشاهده  Q. infectoria Olivو  Lindl Q. brantiiی روتنها ذغالی 

روی درختان  B. mediterraneaتوسط قارچ  بریده درختان جنگلی یهاشاخهروی نکروز وسیعی  یهالکه

 15با طولی حدود  .Amygdalus sp.،A. monspessulanum،C. microcarpa، Pistacia sp جنگلی

ه هیچ لک .Crataegus sp.، Ulmus spروی دو درخت  اما گرددیمایجاد  در شرایط آزمایشگاهی متریسانت

 .(Safaee et al. 2015) مشاهده نگردید ینکروز

 مدیریت بیماری  -6

از با تضعیف درخت همراه بوده و  بیمارین ع ای. شیواستموثرترین روش در مدیریت این بیماری پیشگیری 

صحیح پرورشی برای بهبود قدرت درخت اشاره  یهااتیعملبه انجام  توانیم، مدیریت آن یهاروشبهترین 

از کاشت و  زیپره هرس کردن، ، از جمله این عملیات استفاده از کودهای مناسب بر اساس آزمون خاک،نمود
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(، جلوگیری از  زدنشخمخاک )کوبیدگی و  یثباتیبجلوگیری از  ،زبانیم یاهیگ یهاگونه ریانهدام سا ای

دام، ضدعفونی ابزارآالت  چرایجلوگیری از  ،یکوددهآبیاری درهوای گرم و خشک،  ،زخمی شدن درختان

 (.Clarissa and Alan 2014) استفاده شده برای انجام عملیات بهداشتی نام برد

روی  Trichoderma harzianumقارچ  یهاهاگسوسپانسیون  یانازول پاشیدن قارچکش جذبی پروپیکو

کمک کند. مبارزه با  هاآنبه بهبود  تواندیم هازخمبیماری و  یهانشانهطوقه درختان به محض بروز 

در آن مستقر هستند برای  هاسوسکخشکیده که الروهای این  یهاشاخهشاخک بلند و هرس  یهاسوسک

متاالکسیل،  یهاکشقارچ ریتأثبررسی  .(Rostamian et al. 2017) گرددیمیه مدیریت بیماری توص

و رشد  هاومیدیکن یزنجوانهمختلف بر  یهاغلظتمانکوزب، کوپراکسی کلراید، پروپیکونازول و کاربندازیم با 

کاربندازیم و  کشقارچکه  داده نشانشیشه در شرایط درون  B. mediterraneaقارچ  یهاهیجدامیسلیومی 

 ،پژوهشیدر  (.Karami et al. 2015) ندردا هاقارچکشپروپیکونازول باالترین درصد بازدارندگی را در میان 

به نسبت  المیاز استان ادرختان بلوط جدا شده  ، ازBiscogniauxia mediterranea هیجدا 15حساسیت 

 هایافتهانجام شده است.  نیاستروب یو قارچ کش آزوکس یرزمار ان،ینعناع، زن شن،یآو یاهیگ یهااسانس

اسانس افزایش یافت. از رشد قارچ  یبازدار زانی، مکشقارچاسانس و  یهاغلظت شینشان داد که با افزا

که  یدر حالبازداری نمودند میکرولیتر به طور کامل از رشد رویشی قارچ  200در غلظت  انیو زن شنیآو

از رشد قارچ  یدر بازدارندگ یمناسب ریتأث نیاستروبیآزوکسقارچ کش  زیو ن ینعناع و رزمار یهااسانس

 یهااسانساما  ،باشندیم هیقابل توص یماریب تیریمد یبرا انیو زن شنیآو یهااسانس بنابرایننداشتند. 

  (.Kavosi et al. 2018)  ندارند یمناسب ریتأث نیاستروب یسآزوک کشقارچو نعناع و  یرزمار

 یریگجهینت

در  .باشدیممطرح ایران بلوط  یهاجنگلزوال بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط به عنوان یک تهدید بالقوه برای 

رش به بسترهای در حال گست پیدا کرده و یریگهمهزاگرس حالت  یهاجنگلاخیر بیماری در  یهاسال

در اواخر بهار و اوایل تابستان را با تقویت درختان بلوط با آبیاری و کوددهی  بیماری .باشدیمجغرافیایی جدید 

  توان مدیریت کرد.های بیماری میو سمپاشی با قارچکش کاربندازیم یا پروپیکونازول به محض مشاهده نشانه
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