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همقدم
هاي همیشه سبز و بومی ناحیه رویشی یکی از گونه)Buxus hyrcana(گونه شمشاد

بند این جنگلها گسترش دارد. براساس اي و پایینخزري است که بیشتر در مناطق جلگه

قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور این گونه جزو ذخائر جنگلی 

گردد. انبوهی رویشگاههاي این گونه، محیط مناسبی سوب میالقطع محهاي ممنوعو گونه

نماید.را به عنوان پناهگاه وحوش فراهم می

باشند. بنابه نظر اعضاي آفات و امراض متعددي بر اندامهاي مختلف شمشاد اثر گذار می

هاي شمشاد شمال کشور در پزشکی منابع طبیعی، خشکیدگی در تودهکمیته تخصصی گیاه

Boxwoodبیماري بالیت یا آتشک شمشاد اثر Blight بروز نموده که از بیماریهاي مخرب

خزان یکنواخت نهالها ،و بسیار خطرناك است. این بیماري سبب سوختگی، ریزش برگها
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شود. این حالت معموال از قسمتهاي تحتانی گیاه شروع و به سمت تاج و درختان شمشاد می

پی منجر به خشکیدگی کامل و در بیماري در چند سال پی. استمرارنمایدروي میپیش

مرگ گیاه خواهد شد. این خشکیدگی در تمام مراحل رویشی از نونهال تا درختان مسن 

شود. به دلیل محدود بودن رویشگاه شمشاد و مطرح بودن آن به عنوان یک گونه دیده می

ض نسل آن شود. تواند سبب مرگ و انقراگاهی، بیماري مینادر و ذخیره
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Cylindrocladiumعامل بیماري، قارچی با نام علمی  boxicula نام قارچ در مرحله)

Calonecteriaجنسی pseudonaviculata است که به عنوان عامل مخرب شمشاد در (

اروپا طی دهه اخیر معرفی شده است.

گیالن و آگاهی کامل از با توجه به وضعیت مناطق مورد بازدید در غرب مازندران و استان 

اعضاي کمیته سایر مناطق آلوده و به منظور اثربخشی عملیات پیشگیري و کنترل بیماري، 

طبقه کلی به شرح زیر 4،  مناطق آلوده را به )92طبیعی (مهر پزشکی منابعتخصصی گیاه

تقسیم نمودند.

(فاقد آلودگی):1طبقه 

ه بیماري بوده و یا حداقل طبق مشاهدات شامل مناطقی است که فاقد هرگونه آلودگی ب

انجام شده عالئم بیماري در آنها مشاهده نشده ولی در مجاورت نزدیکترین کانون آلودگی 

قرار دارند. 

درصد:25تا 1با شدت آلودگی بین 2طبقه 

شامل مناطقی که جدیدا به بیماري آلوده شده و عامل بیماریزا روي پوشش کف جنگل 

ها و نهالهاي باشد و یا بیماري عالوه بر نونهالو نونهالها در حال فعالیت میها برروي نهال

شمشاد واقع در پوشش کف جنگل تا ارتفاع حدود یک و نیم متري از کف باال آمده و 

باشد. توده نیز به صورت انبوه می

درصد:50تا 26با شدت آلودگی بین 3طبقه 

سمت اعظم رویشگاه شمشاد را فراگرفته و در حالت شامل مناطقی است که بیماري تمام یا ق

زنی متناوب قرار دارند.خزان کلی و جوانه
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درصد:50با شدت آلودگی بیش از 4طبقه 

هاي شمشاد در حال زوال شامل مناطقی که پوشش شمشاد در آن اکثرا خشک شده و توده

.باشند و آثار زادآوري و رویش در آن به حداقل خود رسیده استمی

گیري، پیشگیري و کنترل به دلیل سرعت و شدت زیاد گسترش آلودگی، هرگونه تصمیم

ریزي ملی و همکاري سازمانها و دستگاههاي اجرایی، تحقیقاتی بیماري نیازمند عزم و برنامه

نامۀ زیر که حاصل اجماع صاحبنظران و متخصصان جنگلهاي باشد. شیوهو آموزشی می

گانۀ اجرا، آموزش و پژوهش است، به ارائۀ یک سند ملی هاي سهشمال کشور در بخش

مدت تدوین شده است. ذکر این مدت و میاناختصاص دارد که در دو بخش اقدامات کوتاه

مدت اولویت اجرا مطرح بوده مدت و میاننکته ضروریست که در تعریف واژگان کوتاه

هایی هستند که باید مل فعالیتمدت شاعنوان مثال اقدامات کوتاهاست. بدین مفهوم که به

ها به ظرف مدت یک تا سه سال آغاز شوند، ولی ممکن است اجراي برخی از این فعالیت

تري نیاز داشته باشد.بازة زمانی طوالنی

تواند مشمول تغییراتی گردد. اي و محلی مینامه حسب شرایط منطقهبرخی بندهاي این شیوه

هاي هاي گردآوري شده بخشبا توجه به اطالعات و دادهنامهشود که این شیوهتأکید می

اجرا، پژوهش و آموزش و براساس مشاهدات میدانی و تجربیات مشابه جهانی براي مواجهه 

هاي رو که منجر به بروز خشکیدگی در گسترة وسیعی از جنگلبا شرایط بحرانی پیش

کنترل بیماري سوختگی برگ گیري از دستورالعمل پیشگیري و شمشاد شده است و با بهره

)، تنظیم و تدوین 1392شمشاد تهیه شده در دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی (مهر ماه 
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شده است. بدیهی است در ادامه با توجه به کسب تجربیات بیشتر در خصوص خشکیدگی 

نامه اقدام خواهد شد.روز کردن شیوهشمشاد، نسبت به اصالح و به

مدت (یک تا سه سال)الف) اقدامات کوتاه

بندي مناطق آلوده و سالم شمشاد تهیه نقشه رویشگاههاي شمشاد در شمال کشور و پهنه-1

پزشکی بندي کمیته تخصصی گیاهبندي شدت آلودگی (طبقهبر اساس طبقه

)92مهر -طبیعیمنابع

ها در رویشگاههاي سالم و آلوده ایجاد شبکۀ پایش و ثبت اطالعات آفات و بیماري-2

مشادش

ایجاد قطعات نمونه ثابت آماربرداري جهت پایش روند تغییرات بیماري -3

کنترل سالمت و اطمینان از قوه نامیه بذور قبل از نگهداري و یا انجام هر برنامه مطالعاتی -4

دیگر

هاي سالم و نگهداري در بانک ژن و جمع آوري بذور و اندامها در زمان مناسب از پایه-5

شرایط فراسرد

هاي احتمالی تأثیرگذار بر خشکیدگی شمشادبررسی نقش سایر عامل-6

هاي برتر و مقاوم در برابر هاي آلوده و سالم و شناسایی پایهبررسی تنوع ژنتیکی پایه-7

آلودگی بالیت شمشاد
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-هاي مردمی و سازماناي و محلی و جلب مشارکترسانی در سطح ملی، منطقهاطالع-8

ها) در جهت مدیریت بیماري و جلوگیري از انتشار در مناطق سالمنهاي غیردولتی (سم

هاي پژوهشی و پایان نامه)فراخوان اجراي طرحهاي پژوهشی (پروژه-9

منظور ارائۀ جدیدترین هاي آموزشی با موضوع خشکیدگی شمشاد بهبرگزاري کارگاه-10

دستاوردها 

استان شمالی 3قال نهالهاي شمشاد در جلوگیري از نقل و انترعایت قرنطینه نباتی-11

کشور 

هاي تولید کننده نهال شمشاد کنترل و بررسی مداوم و منظم نهالستانها و گلخانه-12

به سایر چوبیآلودههايانتقال محمولهنقل و جلوگیري از رعایت نکات بهداشتی و -13

مناطق

هبود تهویه هوا و کاهش رطوبت انجام عملیات پرورشی و تنک کردن توده در جهت ب-14

موجود در کف و فضاي جنگل

گیري از روشهاي مختلف کنترل قارچ عامل بیماري با اولویت بررسی امکان بهره-15

دشمنان طبیعی 

اي در منطقه رویشی خزري جهت هاي توسعهها و پروژهمحیطی برنامهارزیابی زیست-16

هاي جنگلی به ویزه توده هاي منحصربفردبررسی خسارات وارده احتمالی به رویشگاه
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سال)5تا 3مدت (ب)اقدامات میان

احداث نهالستانهاي اختصاصی محلی-1

هاي مناسبهاي مقاوم احتمالی جهت کشت در عرصهتکثیر نهال از پایه-2

محیطی جنگلهاي شمشادارزشگذاري اقتصادي کارکردهاي زیست-3

هاي هاي احیاء و توسعه تودهو مالی به منظور فعالیتبرآورد و تامیین نیازهاي فنی-4

شمشاد در مناطق آسیب دیده

هاي مقاوم تکثیر شده و منتقل شده به عرصهپایش پایه-5

جلوگیري از دفن زباله در جنگل-6

هاي ها و تریبونهاي عمومی کشور نظیر صداوسیما، روزنامهاستفاده از ظرفیت رسانه-7

هاي طبیعی بومسازي در زمینه آشنایی، حفاظت و احیاي زیستفرهنگمنظور عمومی به

کشور

انتخاب و ایجاد مناطق قرق در رویشگاههاي سالم با حفظ حاشیه حائل و حصارکشی با -8

اي و بهداشتی، انجام اقدامات بیشگیري کننده (هرس، رعایت کلیه نکات قرنطینه

آوري الشبرگ) و جلوگیري از ترددجمع

دیهی است اجراي برخی از بندهاي یاد شده نیازمند تهیه دستورالعمل * ب

باشدمربوطه می
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اعضاء کارگروه خشکیدگی شمشاد
هاي مشورتی تدوین راهبردها براي محیطگروهاصغر معصومی (رئیس دکتر علی) 1

)سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورؤمطبیعی کشور، 
سسه تحقیقات ؤ، مارگروه خشکیدگی شمشادکطالبی (رئیسدکتر خسرو ثاقب) 2

جنگلها و مراتع کشور)
دانشگاه تهران)عضو، مهاجر () دکتر محمدرضا مروي3
)پزشکیگیاهسسه تحقیقات ؤمعضو، (میرابوافتحی) دکتر 4
زیست)سازمان حفاظت محیطعضو، دکتر فرهنگ قصریانی () 5
)دانشگاه آزاد اسالمیعضو، (هادي کیادلیريدکتر ) 6
)ساري-اداره کل منابع طبیعی عضو، (بابایی کفاکی) دکتر 7
)سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورؤمعضو، (قمري زارع) دکتر 8
سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور)ؤمعضو، (اشرف جعفريعلی) دکتر 9

-کشاورزي و منابع طبیعیمرکز تحقیقات عضو، (کیاسرينژادشیرزاد محمددکتر) 10
)زندرانما

)مازندران-کشاورزي و منابع طبیعیمرکز تحقیقات عضو، (دکتر برهانی) 11
)دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانعضو، (دکتر کاووسی) 12
هاي طبیعی مشورتی تدوین راهبردها براي محیطگروهدکتر محمدباقر رضایی (دبیر ) 13

)سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورؤمکشور، 
سسه تحقیقات جنگلها و ؤ، مکارگروه خشکیدگی شمشاددبیردکتر پژمان پرهیزکار () 14

مراتع کشور)
چالوس)–سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري عضو، مهندس نوبخت () 15
سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور)ؤمعضو، (مهندس مصطفی خوشنویس ) 16
تهران)–راتع و آبخیزداري (سازمان جنگلها، معشري مهندس اثنی) 17
)گیالن-کشاورزي و منابع طبیعیمرکز تحقیقات عضو، (زاده اهللا امان) مهندس بیت18
)گلستان-کشاورزي و منابع طبیعیمرکز تحقیقات عضو، (مهندس قربانی )19
چالوس)–) مهندس آهنگران (عضو، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري 20
سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور)ؤم، عضو() مهندس بوجاري 21
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سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور)ؤمعضو، (پور ) مهندس عارفی22


