
159 1384، )2 (3مجلة پژوهشي تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران، 

 اي آلودگي درختان راش به شپشك پنبهبررسي 
 Cryptococcus fagisuga Barsparدر استان گيالن  

 
 3 و ابراهيم عادلي2، رضا رشيدي1 امانزاده…، بيت ا1 منصور صالحي،1مسعود امين املشي

 
 چكيده 

 و درختـان راش با تغذيه از شيره  Cryptococcus fagisuga Barsparشپشك پنبه اي راش 
تحقيـق  . ن انتقال قارچ مخرب نكتريا، ضعف و همچنين مرگ درختان را بـه دنبـال دارد               همچني
 در بين درختان و همچنين بررسي تأثير عوامل         فت و فراواني آ   پراكنش به منظور بررسي     حاضر

 در  .م شـد  ا هكتار از جنگلهاي منطقه شن رود سياهكل انجـ         851در  آفت  فراواني  روي  محيطي  
 سيستماتيك با شبكه اي بـه       -ي بصورت نمونه برداري به شيوه تصادفي        بردار اين بررسي آمار  

 . متر انجام گرفت250× 200ابعاد 
شپشك پنبه اي راش غالبـاً  ) الف:  حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد كه     جنتاي

از درختـان راش    % 23) ب .درختان راش را در ارتفاعات پايين تنه مورد حمله قـرار مـي دهـد              
همبستگي شديدي بين فراواني آفـت      ) ج .طقه با شدت هاي مختلف به اين آفت مبتال هستند         من

و قطر درختان راش مشاهده مي شود به گونه اي كه با افزايش قطر بر فراواني آفت افزوده مي                   
ز سطح دريا رابطه عكس وجود دارد، به عبارتي با افزايش           ابين فراواني آفت و ارتفاع      ) د .گردد

در شـيب هـاي     ) م. از سطح دريا از فراواني آفت به نحو چشـمگيري كاسـته مـي شـود               ارتفاع  
شمالي فراواني آفت به مراتب بيشتر از شيب هاي جنوبي و دامنه هايي از مناطق جنگلي اسـت                  
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 انـد بيشـتر از      بخش هايي از تنه درختان كه در جهت شمالي قرار داشته          ) ن .كه نور گير هستند   
 .حمله آفات قرار گرفته اندجهت هاي جنوبي مورد 

با توجه به نتايج بدست آمده مي توان قضاوت نمود كه عامل نور و رطوبـت نقـش تعيـين        
 برگرفتـه از علـم جنگـل شناسـي در          اصـولي  لذا مديريت    .ني اين آفت دارند   اكننده اي در فراو   

 مبارزه  وشرراشستانها با توجه به نيازها و سرشت اكولوژيكي درختان راش از جمله مهمترين              
 . با اين آفت محسوب مي شود

 Cryptococcus fagisuga  ،Necteria، راش ،اي راششپشـك پنبـه  : واژه هـاي كليـدي  
coccina var. faginata  

 

 مقدمه
 ايـن . دنـ ده اصلي اكوسيستم جنگلهـاي شـمال را تشـكيل مـي           عنصردرختان راش   

. رونـد بشمار مـي    نيز انجه با ارزش و صنعتي در اقصي نقاط      از جمله درختان    درختان  
 Fagus orintalisهـاي راش شـرقي بـا نـام علمـي      راش ايران متعلق به گونـه درختان 

Lipsky  كه از خانوادهFagaceae  600 جـنس و حـدود   6 اين خانواده شامل. مي باشد 
ـ     آجنوب  گونه مختلف در نيم كره شمالي غير استوايي،          د مريكاي جنوبي، استراليا و زالن

 از مهمترين مشخصات گياهان اين خانواده وجود اجسام پيله مانندي است    .دنمي باش نو  
گونـه راش ضـمن دارا بـودن        در ايـران     .)1(. هاي فندقه گياه است   كه در برگيرنده ميوه   

شترين موجودي سرپاي جنگلهاي شـمال كشـور را         ي بعد از گونه ممرز ب     ،كيفيت مناسب 
ديـد عوامـل مخـرب بيولـوژيكي     همورد تهمواره  ارزش  اين درختان با    . شامل مي گردد  

 Cryptococcus با نام علمـي  (Felted Beech Coccous)  شپشك پنبه اي راش.هستند

fagisuga BARSPER (Hom.: Cryptococcidae)هاي آن گونـه هـاي    است كه ميزبان
 در كشـور آلمـان      1880اين آفـت در سـال       . مختلف راش و از جمله راش شرقي است       

 1920در سـال   . بتـدريج در سـاير كشـورهاي اروپـايي مشـاهده شـد            ارش گرديد و    زگ
اي راش در نووا اسكوتيا در شمال كشور ايـاالت متحـده آمريكـا شناسـايي             شپشك پنبه 

 .)4(گرديد 
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هـاي   توسط عادلي و يخكشي در جنگل1354اي راش در سال  در ايران شپشك پنبه   
 8/0 بـه بزرگـي حـدود      اي اسـت   حشـره  اي راش  شپشك پنبـه    .)2( شمال گزارش شد  

متر و به رنـگ زرد       ميلي 4/0 تا   2/0متر و به رنگ زرد تيره و پوره هاي آن به طول             ميلي
در اوايل تابستان ظاهر     بالغ   حشرات. دارددر سال   اين حشره يك نسل     . باشندروشن مي 

 هـا چـك آن  هاي زرد و كو   پوره. نمايدگذاري مي  اي خود تخم  و در زير پوشش پنبه    شده  
 در اين مرحله داراي پا و شاخك بوده و تحـرك        و واخر تابستان از تخم بيرون آمده     در ا 
پس از استقرار در مكاني مناسب در روي پوست درخت، خرطوم خود را             ها  پوره .دارند

 بـه دنبـال آن   .هاي خود را از دست مي دهند در داخل پوست فرو برده و پاها و شاخك        
زمستان در بهار بـالغ مـي       و پس از سپري كردن      مي شكل كرده    شروع به ترشح مواد مو    

 بـه همـين     ايي و از نوع اجبـاري بـوده و        زتوليد مثل در اين حشرات بطريقه بكر      . شوند
 )3( جمعيت اين حشرات بسرعت افزايش يابد دليل

درخت از مـواد آلـي گيـاه        با فرو بردن خرطوم خود در پوست        اي راش   شپشك پنبه 
ين جذب آب توسط گياه را مختل نمـوده و زمـاني كـه              اين آفت همچن  . نمايدتغذيه مي 

تعداد زيادي از اين حشرات در يك ناحيه كوچكي از پوسـت درخـت متمركـز شـوند،            
باعث مرگ سلولهاي پارانشيمي شده كه اين موضوع منجـر بـه خشـك شـدن و جمـع                   

 پـس از مـدت كوتـاهي پوسـت درخـت            .شـود شدن پوست درخت در اين نواحي مي      
شـود كـه پـس از آن مـرگ          مي Necteria بيماريزاي آماده ورود قارچ     برداشته و  افشك

 .)3( درخت را به دنبال خواهد داشت
هاي مختلف گيـاه را     ، كاهش رشد بخش   شيره نباتي   از  تغذيه با شپشك همچنين    اين

ــي دارد ــين ســالهاي  ). 4 (در پ ــه ب ــي 1989تحقيقــي ك  New در جنگلهــاي 1990 ال

Hampshire رشـد   معلوم گرديد ايـن آلـودگي سـبب كـاهش     ،م شد آمريكا انجا كشور
 .Necteria coccina varعالوه بر قارچ  و همكاران  Cotter .)7( گردد ميدرختان راش

faginata LOHM  ،  قـارچNecteria galligena BEAS.  عامـل مـرگ و ميـر    نيـز  را 
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حملـه   راش در اثـر    در علت شناسي مرگ درختـان      .)6( نددرختان راش معرفي نموده ا    
قارچ هاي جنس    عنصر بيولوژيك    3 همكاري بين    نوعيتوان   مي Necteriaقارچ جنس   

Necteria ،     بـه عبـارتي مـرگ       . مشـاهده نمـود     درختـان راش    و  شپشك پنبـه اي راش
 زماني به وقوع مي پيوندد كـه ابتـدا درختـان            Necteriaدرختان راش توسط قارچ هاي      

شپشـك راش را  نيـز  ) 1371(جعفر پـور   .)8( شده باشندشپشك پنبه اي آلوده  راش به   
عموماً آلودگي درختـان بـه قـارچ        . داند مي Nectriaقارچ  درختان راش به     الزمه ابتالي 

 سال پـس از حملـه سـنگين شپشـك     4 الي 1 ،مير درختان  نكتريا و به دنبال آن مرگ و      
 .)8(افتد  درختان بزرگ اتفاق ميبهراش 

وق با هدف بررسي آماري در خصوص شيوع         ف تحقيق ،با عنايت به اهميت موضوع    
و فراواني شپشك راش در جنگلهاي شمال، ميزان شدت و تأثير آن روي درختان، تأثير               

 به دنبال آن با توجـه بـه   انجام شد كهعوامل بيولوژيكي و محيطي در سير روند آلودگي    
 . دارايه مي گردپيشنهادات مناسب در جهت كنترل و مهار اين آفت ، نتايج حاصل

 
 مواد و روشها

 000/565 جنگلهاي استان گيالن با وسعتي معـادل         :مشخصات منطقه مورد مطالعه   
جنگلهاي گيالن به همراه    .  را به خود اختصاص داده است      استاناز مساحت   % 38هكتار  

 هيركـاني    جنگلهاي مازندران و گلستان از جمله جنگلهاي پهن برگ خزان كننده ناحيه           
 از گونه هاي مهـم و       …، توسكا، بارانك و   ، ممرز ون راش، بلوط  است كه درختاني همچ   

 حوزه جنگلـداري اسـت      30استان گيالن داراي    . با ارزش جنگلهاي اين استان مي باشد      
 59َ تا   º49 و 45َ و بين  25 در حوزه جنگلداري      در اين مقاله    تحقيقاتي مورداي  كه جنگله 

 جنگل چشـمه سـر   به نامافيايي  عرض جغر  º37 و 1َ تا   º36 و 55َ  طول جغرافيايي و   º49و
 هكتـار و    851 پارسل  به مسـاحت       16بوده كه در بخش غربي سري شن رود به تعداد           
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فاصله منطقـه مـورد     .  متر از سطح دريا  واقع شده است        1700  الي 600در ارتفاعي بين    
كيلومتر بوده كه از نظر شرايط آب و هـوايي در منطقـه              30مطالعه تا شهرستان سياهكل     

بيشـترين و كمتـرين مقـدار       . اني ميانه با آب و هواي نيمه مرطـوب سـرد اسـت            كوهست
رجه حرارت متوسط حـداقل      د و ميلي متر بوده     48 و   210بارندگي ماهانه آن به ترتيب      

از نظر خاكشناسي نيز خـاك منطقـه قهـوه          .  درجه مي رسد   – 5سردترين ماه سال آن به      
 بـه   يپ جنگلي ايـن منطقـه راشسـتان       ت. اي جنگلي و هوموس آن نيز از نوع مول است         

 .باشدمي اي و علفيهاي بوتههمراه ساير درختان جنگلي و گونه
ه به روش نمونه بـرداري و بـه طريقـه تصـادفي             برداري از منطق   آمار :روش آماري 

 با شـبكه اي      و  آر 10سيستماتيك بود كه با قطعات نمونه دايرهاي شكل و به مساحت            
 .نجام گرفت  متر ا250×200به ابعاد 

هاي نمونه برداري، با اسـتفاده از  پس از مشخص شدن پالت    : جمع آوري اطالعات  
 سنج، جداول تسطيح شيب، متـر و خـط          وسايلي همچون قطب نما، شيب سنج، ارتفاع      

 . كش دو بازو اطالعات مورد نظر با توجه به اهداف تحقيق برداشت گرديد
اني آفت بخشي از تحقيق مورد نظـر بـود    ارتباط بين قطر و فراو    : قطر درختان ) الف  

اي بود  كه اين موضوع  به همراه ساير اطالعات مورد نظر، در راستاي بررسي هاي اوليه              
، هـا در اندازه گيري    . شد شپشك راش ديده مي    هاي جنگلي راش به نوعي با      توده كه در 

 5د طبقـاتي    ر بـا حـدو     سـانتي متـ    10قطر برابر سينه تمام درختان باالتر از طبقه قطري          
 سانتي متر، قطر تمام درختاني را شـامل مـي شـد كـه در                10براي مثال قطر    (سانتي متر   

 آر انـدازه گيـري      10هايي به مساحت    در پالت )  قرار داشتند  5/12 الي   5/7دامنه قطري   
پس از اندازه گيري قطر، درختان سالم و آلـوده مشـخص شـده و درختـان آلـوده                   . شد

از   وهمعيار اين درجه بنـدي تـوافقي بـود    . ه بندي گرديدند  براساس شدت آلودگي درج   
تنه تا ارتفـاع    % 30دود   روي تنه درخت راش تا پوششي ح       وجود چندين لكه پنبه مانند    
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تنه پوشـيده شـده از      % 60 متر به عنوان شدت آلودگي ضعيف، از اين درجه تا حدود             5
 بصـورت شـديد     پوشش پنبه اي توسط آفت را شدت متوسط و بيشتر از ايـن پوشـش              

 .درجه بندي شد
تنـه درختـان راش در جهـات مختلـف           :آفت روي تنه درخت   استقرار  جهت  ) ب

 براي تعيين جهت تنه و ارتباط       .ختلف آفت برخوردار بود   واني م اجغرافيايي از شدت فر   
آفت روي تنه و شدت     گسترش   جهت   ،آن با شدت فراواني آفت با استفاده از قطب نما         

 .عيين گرديدشيوع و پراكنش آن ت
هـايي در فراوانـي آفـات در        در بررسي هاي اوليه تفاوت     :ارتفاع از سطح دريا   ) پ

با  ،مركز هر پالت  در   در اين خصوص     .هده مي شد  ارتفاعات مختلف از سطح دريا مشا     
ارتفاع از سطح دريا تعيين و سپس با فراواني آفت درختان راش در هـر پـالت       آلتي متر   

 .ار گرفتمورد بررسي و مقايسه قر
 را در جهات مختلف     متفاوتيهاي  توپوگرافي مناطق جنگلي شيب    :جهت شيب ) ت

هايي را در فراواني آفت در جهـات        تفاوتنيز   مشاهدات اوليه    .جغرافيايي به همراه دارد   
هاي مختلف جغرافيايي بـا      با توجه به اختالف موجود شيب جهت       .دادمختلف نشان مي  

 روي درختـان راش مـورد مطالعـه و          ش و پـراكنش آفـت     قطب نما با گسـتر    استفاده از   
 . بررسي قرار گرفت

 نتايج 
با استفاده از  :شيوع و شدت فراواني شپشك پنبه اي در بين توده هاي راش    ) الف

 شيوع و فراواني آفت شپشك پنبه اي بين درختان راش Ratio estimationروش آماري 
  ] 5 [.ص گرديدو شدت آن در بين اين درختان به شرح زير مشخ

 در تعيين درصد درختان آلوده در حاالت مختلف نشـان مـي             تجزيه و تحليل آماري   
از درختان راش به شپشك پنبه اي راش مبـتال هسـتند            % 23دهد در منطقه مورد مطالعه      
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نيـز  % 7بصـورت متوسـط و      % 5از درختان بـا شـدت ضـعيف،         % 11كه از اين مجموع     
 . باشندبصورت شديد به اين آفت دچار مي

 .  درصد است27 الي 19ميانگين مجموع درختان مبتال بين % 95به احتمال 
27  /0  < µ<   19/0  
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با اسـتفاده از روابـط رگرسـيوني در          :ارتباط بين قطر درختان و فراواني آفت      ) ب

اواني شپشك، مشـخص گرديـد كـه        تجزيه و تحليل آماري رابطه بين قطر درختان و فر         
هاي مختلف آفت در بين اين درختان همبستگي و         بين قطر درختان راش و شيوع شدت      
 بدين ترتيب كه در حالت شدت آلـودگي ضـعيف           .ارتباط معني داري مشاهده مي شود     

 در صـورتيكه مقـدار ايـن ضـريب در           . بود )rم= 907/0 (،907/0ضريب اين همبستگي    
 نشان دهنـده ارتبـاط       كه است) rج =444/0 (،444/0 از روي جدول مربوطه   % 95سطح  

در شـدت فراوانـي متوسـط و        . شديد فراواني آفت و قطر درختان در اين حالت اسـت          
، 604/0و ) rم= 459/0 (،459/0شــديد ضــريب همبســتگي بدســت آمــده بــه ترتيــب  

از روي  % 95 توجه به كوچكتر بودن مقدار اين ضريب درسطح          است كه با  ) rم=604/0(
، مي توان نتيجه گرفت كه بين قطر درختان و شـيوع و             )rج =444/0(جدول رگرسيوني   

 با توجه به مثبت بودن اين همبسـتگي         .فراواني آفت ارتباط معني دار منطقي وجود دارد       
  در بين آنها افزوده مي شـود       ها بايستي گفت كه با افزايش قطر درختان بر فراواني آفت          

 روي نهالهـاي    است كه در بازديدهاي انجام شده     همچنين قابل گفتني    . )1شكل شماره   (
 .   ديده نشد1راش هيچگونه عالئمي از وجود آلودگي بين اين نهالها تا سن خال

 

                                              

 

 

 به  سال از زآدآوري شروع ، و نهالها در اين مرحله10اً  پس از يب خال مرحله اي از رشد نهال است كه تقر–1
  رسيده اند  سانتي متر5 تا 2تقريبي قطر 
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 .ه اي راش رابطه بين قطر درختان و فراواني شپشك پنب-1شماره  شكل
 

در بررسـي تـأثير     : ارتفاع از سطح دريا و شيوع آفت در بين درختـان راش           ) پ  
 متـر از  100، تمام پالت ها در دامنه هاي  ارتفـاعي  تفاع از سطح دريا بر فراواني آفت   ار

يكديگر جاي داده شده، و درختان موجود در هر دامنـه ارتفـاعي بصـورت يـك طبقـه                   
تمـام  ( متـر    750 طبقه ارتفاعي از ارتفـاع       10 بدين ترتيب    .ارتفاعي در نظر گرفته شدند    

درختـان  ( متـر    1550تـا   )  متـر  800 الـي    700درختان موجود در ارتفاع از سطح درياي        
 . مشخص شد)  متر1600 متر الي 1500 ايموجود بين ارتفاع از سطح دري

ش بـا  در خصوص ارتباط بين ارتفاع از سطح دريا و فراواني آفت در بين درختان را            
 رگرسيوني در تجزيه و تحليل آماري آن مشخص شد كه ضـريب ايـن               رابطه استفاده از 

اســت؛ كــه بــا توجــه بــه آنكــه از ضــريب ) rم= - 891/0 (- 891/0 همبســتگي برابــر
بيشتر است، مي توان گفت كـه ارتبـاط         ) rج = 666/0 (%95هميستگي جدول در سطح     
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و فراواني آفت بين درختـان راش وجـود         منطقي و معني داري بين ارتفاع از سطح دريا          
دارد، و از آنجائيكه مقدار ضريب محاسبه شده آن منفي است، بنابر اين ارتباط بين ايـن                 
دو عامل از نوع معكوس بوده بطوريكه با افزايش ارتفاع از سطح دريا از فراوانـي آفـت                  

 . )2شكل شماره  (هاي راش كاسته مي شوددر بين توده

0

1 0

2 0

3 0

4 0

ـي 
ودـگ

ـد آل
رصـ

د

7 5 0 9 5 0 1 1 5 0 1 3 5 0 1 5 5 0

ــا  ــطح دري ــاع از س ارتف

 
 . رابطه بين ارتفاع از سطح دريا و فراواني شپشك پنبه اي راش-2شكل شماره 

 

با توجه به كيفي بودن عامل جهت شـيب، ارتبـاط            :جهت شيب و فراواني آفت    ) ج  
بين اين عامل و فراواني آفت از مجموع درصد پراكنش شپشك پنبه اي راش در جهات                

با توجه به جهـت هـاي انـدازه گيـري شـده در ايـن                 بدين ترتيب    .مختلف استفاده شد  
% 7بيشترين فراوانـي و جهـت جنـوب شـرقي بـا             داراي  % 28بررسي، جهت شمالي با     

 . )3شكل شماره  (كمترين فراواني آفت را در بين درختان راش داراست
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 .راش رابطه بين جهت شيب و فراواني شپشك پنبه اي -3 شماره شكل
 
در اين خصوص نيز با توجـه بـه          :فراواني آفت در جهات مختلف تنه درختان      ) د

هاي مختلف تنه   كيفي بودن پارامتر جهت ، در بررسي ارتباط بين فراواني آفت در جهت            
درختان راش ، درصد فراواني آفات در جهت هاي موجـود در روي تنـه درختـان راش     

ر ختان بيشترين فراوانـي آفـت را داراسـت و    هاي  شمالي تنه د   نشان مي دهد كه جهت    
كمترين فراواني آفت را از لحـاظ سـمت و سـوي جهـت              % 16/0جهت جنوبي فقط با     

  ).4 شكل شماره(فراواني آفت به خود اختصاص داده است 
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جهت هاي تجمــع آفــت روي تنــه

 
 . رابطه بين جهت تنه و فراواني شپشك پنبه اي راش-4شكل شماره 

 

 بحث 
 حاصل از بررسي فوق نشان مي دهد كه شيوع و فراواني شپشـك پنبـه اي در                  نتايج

از درختـان راش منطقـه      % 23بين درختان راش نسبتاً فراوان بوده، بطوريكه در مجموع          
بـا  % 5آن بـا شـدت ضـعيف،        % 11 از اين مجمـوع      .مورد نظر به اين آفت مبتال هستند      

همچنـين مشـخص    . تال هسـتند  آن نيز بصورت شديد به شپشك مب      % 7شدت متوسط و    
را مورد  )  متر 5غالباُ تا ارتفاع    ( ارتفاعات پاييني تنه درختان راش       اغلبشد كه اين آفت     

ارتفاعـات بـاالي تنـه      شپشـك   البته درختاني نيز مشاهده شـد كـه         . حمله قرار مي دهد   
اي راش  نيز حمله شپشك پنبـه    ) 1366(بهداد  . دادرختان راش را مورد حمله قرار مي د       

)  متـر اول تنـه درختـان       4 تـا    3(ا بيشتر معطوف به ارتفاعات پايين تنه درختـان راش           ر
 . عنوان نموده است
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در خصوص درختان قطور و به عبـارتي درختـان بـزرگ و مقايسـه آن بـا درختـان                    
كوچك راش، تحقيق مذكور نشان مي دهد كه بين اين عامل و فراواني شپشك پنبـه اي                 

د دارد و ايـن ارتبـاط و همبسـتگي از نـوع مثبـت اسـت،                 راش ارتباط معني داري وجو    
 .بطوريكه با افزايش قطر يا در درختان بزرگ فراواني اين آفت افزايش مي يابد

 Gavin G. و Pearth R.   در تحقيقـات خـود در New Hampshire   ايـاالت متحـده 
 .)7( اند كه فراواني آفت با قطر درختان راش افزايش مي يابدنشان داده
 مي توان توجيه نمود، نخست آنكه با توجه به اينكـه  شكلدو به  اين ارتباط را    علت

شپشك پنبه اي راش بوسيله باد و نيز با چسـبيدن بـه انـدام هـاي مختلـف پرنـدگان و                      
 در اين ميان درختان بـزرگ و        .حشرات از درختان آلوده به درختان سالم انتقال مي يابد         

لوده شدن بيشتري را نسبت به درختـان كوچـك و           قطور با توجه به وسعت تنه امكان آ       
 آن  يـت از  عامل بعدي را در فراهم نمودن مأمن و سايه بان و به تبع            . كم قطر دارا هستند   

بت بيشتر ي است كه درختان بزرگ نسبت به درختان كوچكتر مهيا مـي نماينـد و                 ورط
احـث بعـدي    خورشيدي در امان نگه مي دارند؛ كه اين موضـوع در مب    نورشپشك را از    

 . گرددتر ميروشن
در اين تحقيق همچنين مشخص گرديد كه ارتفـاع از سـطح دريـا نيـز در تجمـع و                    

ارتباط بين ارتفاع از سطح دريا و فراوانـي  . فراواني آفت در بين درختان راش نقش دارد    
به عبارتي بـا افـزايش ارتفـاع از سـطح دريـا از              . آفت منفي و به عبارتي معكوس است      

با افزايش ارتفاع از سطح دريا ميزان       . آفت در بين درختان راش كاسته مي گردد       فراواني  
نزوالت جوي تغيير مي نمايد و همچنين از شدت درجه حرارت هوا به سرعت كاسـته                

عالوه بر آن به نظر مي رسد كه نور نقش مهمي را در شيوع و فراوانـي آفـت               . مي گردد 
ها و در مناطقي قرار دارند كه        در داخل دره   اموم چنانچه ارتفاعات پايين ع    .دارا مي باشد  

گيرنـد و بـالعكس منـاطق       مدت زمان كمتري را در معرض تابش نور خورشيد قرار مي          
 .شوندمرتفع در طول مدت روز از روشنايي و نور بيشتر خورشيد بهره مند مي
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اي راش هاي مختلفي از شپشك پنبـه     هاي جغرافيايي در جهات مختلف، نسبت     شيب
هاي جنوبي بسيار نـادر و      چنانچه اين آفت در شيب    . در بين درختان خود پذيرا است     ا  ر

 Hotsonتحقيقــاتي كــه توســط . هــاي شــمالي بســيار شــايع و فــراوان اســتدر شــيب
هـاي  دهد كه تعدادي از تـوده     الت متحده آمريكا انجام شده نشان مي      ا اي Novascotiaدر

 . )8(شك پنبه اي راش در امان مي باشند راش در حاشيه شيب هاي جنوبي از حمله شپ
هـاي شـمالي و عـدم       در خصوص اين مسئله و توجيـه فراوانـي شپشـك در شـيب             

هاي جنوبي، بايستي به مدت تابش و مقدار جذب نـور           پراكنش و گسترش آن در شيب     
هـاي شـمالي از نـور       هـاي جنـوبي در مقايسـه بـا شـيب          و گرمايي اشاره كرد كه شيب     

 روي تنه درختـان راش نيـز        در اين خصوص به جهت آفت     . ي كنند خورشيد دريافت م  
كه جهت هاي شمالي تنه درختان به لحاظ دارا بودن رطوبـت بيشـتر و                بايد اشاره نمود  

 جهـت هـاي     .انرژي كمتر خورشيدي بيشترين درصد آلودگي به شپشك را دارا هسـتند           
وردار بـوده و ايـن      جنوبي تنه در مقام مقابل شيب هاي شمالي از رطوبت كمتـري برخـ             

 .عامل شيوع و پراكنش آفت را در اين جهات محدود نموده است
با توجه به نتايج بدست آمده مي تـوان تمهيـداتي را در خصـوص كـاهش و مهـار                    

 :شپشك پنبه اي راش ارائه نمود
آلوده درختان فاقـد آلـودگي احتمـاالُ ممكـن اسـت از نظـر               اً  در مناطق شديد  ) الف

فت شپشك پنبه اي راش باشند، كه ضمن تحقيق و بررسي روي آنها،             ژنتيكي مقاوم به آ   
اين درختان مي توانند پتانسيل مناسبي براي حفاظت جنگل در طراحي و مديريت حفظ              

 .درختان راش باشند
درختان با ارزش و صنعتي همچون توس، افرا، نمدار، گيالس وحشـي و سـاير               ) ب

ه به شدت آلوده هستند مورد حمايت قـرار         درختان همراه با ارزش در تود هاي راشي ك        
 .گرفته، تا ضمن كاهش تراكم درختان راش از فراواني آفت كاسته گردد
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بهره برداري از طرحهاي جنگلداري بيشتر معطـوف بـه شـيب هـاي شـمالي و                 ) پ
 .مناطقي باشد كه از فراواني بيشتر آفت برخوردار هستند

شناسـي آن در زمـان     كـات جنگـل   تنك كردن توده هاي راش، ضمن توجه بـه ن         ) ج
 .مناسب خود با كانديداتوري برداشت از سوي درختان آلوده انجام گيرد

هاي الزم انجام و نسبت به      در خصوص پرداتورهاي شپشك پنبه اي راش بررسي       ) د
 . هاي الزم انجام پذيردحمايت و گسترش آن بررسي
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