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 چکيده
 Arceuthobium oxycedri) واش  ارس به (.Juniperus excelsa M. Bieb) ارس درختان ابتالی بررسي هدف با رو  پيش پژوهش    

(DC.) M. Bieb.) در برداری نمونهشد.  انجام ،دارد جهان در پاکوتاهدارواش  های گونه يندامنه پراکنش را در ب ترين وسيع که 
 صورت به مربع متر 71×71 ابعاد به نمونه قطعه 71 از استفاده باهکتار و  611پرور در سطح  منطقه ارس شده حفاظت های جنگل

دامنه و  يبدرصد ش ،ها پايه يتجنس ي،پوشش علف درصد های مشخصهنشان داد که  يصتشخ حليلت نتايج. شد انجام منظم -تصادفي
 زدگي بيرون مانند يدر صفات يهمبستگ يشترينب ،برعکسشدت ابتال ندارند.  يينتع برای يچندان يصيجهت دامنه، ارزش تشخ يحت
 ينو شدت ابتال، کمتر يفراوان يعتوز نظر از مشاهده شد. و ارتفاع درخت يامساحت تاج درخت، ارتفاع از سطح در يقه،قطر  يشه،ر

 درختانکم و  يش(، شدت فرسامتر 7211تا  7011) فوقاني ارتفاع طبقه در واش ارس بهشدت ابتال  ينآلوده و کمتر یها پايه يفراوان
 يو غرب شمالي های  جهتو  رصدد 71 تا 91 های  شيبدرختان مبتال به کل درختان در  نسبت مشاهده شد. يشهر زدگي بيرون بدون
 گياه اين به زيادتری حساسيت ،بيشتر يقه قطر و بلندتر ارتفاع، تر وسيع پوشش تاج با درختان ،پژوهش ينا يجنتا براساس .بودکمتر 
 تخريببا که  يدرختان و تر پايين ارتفاعات در واقع درختان ويژه بهتوده  تر بزرگدرختان  درابتال  شدت بيشترين .دارند انگلي

 واش ارس گسترش ادامه در صورت ينبنابرا شد، مشاهده ،داشتند   ريشه زدگي  بيرونو  بودندشده  ضعيفخاک  يشو فرسا سازگان بوم
 مانند) بيشتر حساسيت با مناطق برای ويژه به ي،انگل ياهگ ينا جمعيت کنترل برای غيرمخربراهکار  يافتن عدم و ارس های  در جنگل
 .بود نخواهد انتظار  غيرقابلدور  چندان نه ای آيندهدر  جوامع اين از برخي تخريبارس(،  جوامع تر ارتفاع کم های رويشگاه

 
 .DMR، يانگل گياه، ابتال شدت ،پاکوتاه های دارواش ارس، جوامع يص،تشخ تحليل :کلیدي هاي واژه

 

 مقدمه
 از يکي ،گونه 71 از بيشتر با( Juniperus) يکوه سرو

تعداد گونه در سراسر جهان در  نظر از ها جنس ينتر متنوع
 جوامع ياتمام دن در. شود ميمحسوب  يانمخروط ينب

و  يمياقل يطشرا ترين  سخت تقريب به يکوه یسروها

 .اند کردهانتخاب  يستگاهز عنوان بهرا  يخاک يطشرا يرترينفق
جوامع  یو فشارها اقليمي تغييراتموضوع در کنار  اين

 يدرا تهد ها گونه  ينا ياتاستمرار ح تواند ميو دام  يانسان
 دارندحضور  يشمال نيمکره در فقطجنس  ينا های گونه. کند

تا مناطق حاره شمال  ارتفاعات در ينو آلپا يقطب يماز اقل و

https://en.wikipedia.org/wiki/DC.
https://en.wikipedia.org/wiki/M.Bieb.
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 ;Van Auken, 2007) خورند مي چشم به يقاآفر

Kartoolinejad & Moshki, 2014 .)سرو های جنگل 
 مناطق يرخب در حتي و انبوه تاحدی گذشته در جهان کوهي
 و مراقبت عدم اثر در امروزه اما ،بودند انبوه بسيار
 تنک و پراکنده صورت به يمحل جوامع رويه بي برداری بهره

 ازجمله فقير بسيار زيستي شرايط در درختان اين. اند درآمده
 های  خاک و ای واريزه های سنگ ،ای صخره کامالً بسترهای

 ممکن صورت هر به را خود موجوديت ،هيافت يشفرسا
 ,Adams) اند کرده حفظ شناسي ريخت تغييرات با ازجمله

در  .دارد رويش يرانا در گونه شش ،کوهي سرو از (.2014
پراکنش را  بيشترين  (.J. excelsa M. Bieb) رساُ يانم ينا

 يه،بالکان، ترک يترانه،مد ازگونه  ايندر کشور دارد. پراکنش 
 يران،ا در. است پاکستانتا افغانستان و  يرانا یها کوهستان

در  ومتر  7111البرز تا ارتفاع  يجنوب هایدامنه در ارس
 که شود ميظاهر  يامتر از سطح در 9611تا  يمناطق جنوب

 دربر را هکتار ميليون 9/1 حدود مساحتي درمجموع
 ,Sabeti, 1976; Matinizadeh et al., 2006) گيرد مي

2012; Korori et al., 2011; Khoshnevis et al., 2017; 

Sadeghzadeh Hallaj et al., 2018.) 
در  واقعارس  برگ يسوزن های جنگل  ير،اخ دهه در
 ياهگ نوعي  به ابتال شدت افزايش بامختلف کشور  های استان
 Dwarf)پاکوتاه  های دارواشگروه  از انگل تمام

mistletoes )يرهت از Santalaceae امن به Arceuthobium 

oxycedri (D.C.) M.Bieb اند شده مواجه واش ارس يا 
(Mozaffarian, 2005; Rezanezhad, 2017.)  جنس

Arceuthobium در شده پذيرفتهگونه  60 ،حاضر  حال در 
خانواده  اعضای ،جنس اين. (2013TPL ,) داردجهان 

Pinaceae  وCupressaceae و  يشمال يکایدر آمر را
 مانند مذکور جنس .است کردهآلوده  يقاو آفر ياآس ی،مرکز

 يک هستند. دوپايه گياهاني ،)ارس( ايران در خود ميزبان
طور  که به شود مي يدها تول سته آن يوهبذر در داخل هر م

 بذر پرتاب سرعت. شود ميماده پرتاب  ياهاز گ یانفجار
 ياهانگ عالماست که در  يحرکات ترين يعدر زمره سر ها آن
 يدنپاکوتاه پس از رس های دارواش بذر. است شده اهدهمش

متر پرتاب  72 يو حت 17 تا دو طول به یصورت انفجار به
 نيزابتال در درختان مجاور و  يوعباعث ش و شود مي

 & Hawksworth) شود مي  يزباندرخت م يگرد های شاخه

 etHill ., 2007, 2008; et al Hosseini; 1996 ,Wiens

al., 2017). بسيار ماده يک که ويسکين با بذرها اين 
و پس از پرتاب، به  اند شده يدهپوش ،است چسبناک

 بذر پراکنش البته. چسبند يم مجاور يزبانم ياهگ یها شاخه
 است شده ارشزگ نيز پرندگان بدن به چسبيدن اثر در
(Hawksworth & Wiens, 1996; Krasylenko et al., 

 بهتر جوان های  شاخه یر روچسبناک ب یهارذب ينا (.2017
 خوبي به اقليمي يطمناسب بودن شرا باو  شوند ميمستقر 

تا  کشد يطول م سال پنجتا  يکحدود  .کرد خواهند رشد
 يزبانچوب م از درون يزن پس از جوانه ها دارواشبذر 

دوره مربوط به  ين. اياورندب يرونب سرخاک(  جای به)
( در ها  يوم)هاستور ها شداروا مانند ريشه یها گسترش اندام

 خسارت .است يزبانو آبکش م يآوند چوب های بافت
که  شود مي يزبانم درختان شديدها موجب ضعف واش ارس

 در پذيری  آسيب و ها آنچوب  کيفيت افت ،يبذرده کاهش
 که طوری  به ،دارد همراه به را ها  بيماری و آفات هجوم مقابل

 باعث اثرپذيری، سطح نکمتري در و شوند مي فيدرختان ضع
محل  یاز قسمت باال يو اصل يفرع های    شاخه خشکيدگي

 ;Watson, 2001) شوند مي( واش ارس)نقطه استقرار  يآلودگ

Kartoolinejad et al., 2008b; Sarangzai et al., 2012.) 
( با استفاده از 7117همکاران ) و Ramón اسپانيا، در

 K يه،همسا ترين يکنزد یها روش براساسو  سازی مدل
      که رسيدند نتيجه اين به يجفت يو توابع همبستگ يپلير

A. oxycedri بذر بالستيکي پرتاب بر عالوه يگرید يسممکان 
 ينپراکنش بذر ا یبرا يهثانو يعامل يعني(. autochory) دارد

 چسبيدن که دارد وجود متر 71 از بيشتر های فاصلهدر  ياهگ
هر  ي( بومEpizoochory) پستانداران و پرندگان بدن به بذر

و  Viscum یها منطقه است. البته برخالف دارواش
Loranthus يلمنجر به تسه توسط پرندگان يوهکه خوردن م 

 Arceuthobiumدر  ،شود ميبذر  يزن انتقال و جوانه يندفرا
 و حيوانات روده از عبورکرده و شده خورده یبذرها
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 ,.Hill et al) ندارند زني جوانه تقابلي و ماني زنده پرندگان،

پراکنش بذر توسط پرندگان  هرصورت، به(. 2017
(Ornithochoryم )تا  را مبتال های يهپا يفراوان تواند ي

گسترش دهد  يآلودگ یها از کانون يطوالن های فاصله
(Krasylenko et al., 2017 .) 

 اين در خود ديگر خويشاوندان برخالف A. oxycedri گونه
 يزبانتا چند گونه م يک یرو بر یانحصار طور  بهس که جن
 يدرخت های گونه و است generalistانگل  يک ،نشينند مي

 ينا ي. دامنه پراکنش ارتفاعپذيرد مي يزبانم عنوان بهرا  یمتعدد
متر  9011تا  يمهکر جزيره شبهدر  يااز سطح در متر پنجانگل از 

دامنه پراکنش  .استشده  گزارش ينجنوب چ تفاعاتدر ار
 ينتا چ يااز اسپان و استگسترده  ياربس يزآن ن ياييطول جغراف

 ;Hawksworth & Wiens, 1996) دارد سيطره دررا  يمالياو ه

Krasylenko et al., 2017). در  واش ارس يوعش بيشترين
،  انگل اين يراندر ا .است شده  يدهمناطق خشک جهان د

 نيز و يشرق البرز از بخشي ،توراني -ايران مناطق ارس درختان
گلستان  ،زنجان، سمنان های استانالبرز شامل  يجنوب های  دامنه

  است کرده آلوده رااز ارتفاعات زاگرس  هايي بخش و
(Rezanezhad et al., 2017). 

 دامنه گستردگي ،برداری نمونهسخت  يطشرا يلدل به متأسفانه
 منظور به يلمنابع ما يصو عدم تخص يراندر ا ارس شپراکن

از وسعت  يقدق يابيارز امکان تاکنون ،واش ارس اثرات مطالعه
مختلف  های استان درخطرناک  انگلي ياهگ ينو شدت ابتال به ا

 درکه  اندکي های پژوهش ،سويي از است. نشده فراهمکشور 
به شناخت  معطوف ،است شده  انجام يرانواش در ا ارس مورد

 ،سيشنا زيست های يژگيو و اند بوده يزبانمشخصات درخت م
 مصارف حتي و طبيعي دشمنان ،شناسي پديده ،شناختي بوم

 ييمصارف دارو ينتر مهم از مطالعه نشده است. آن دارويي
لثه،  يزیدرمان خونر به توان  مي Arceuthobium يانگل ياهانگ

و کاهش وزن،  یالغر یدرمان سل، استفاده برا يه،دهان و ر
 يابتو د يسمرمات ي،سرفه، سرماخوردگمعده،  یدرمان دردها

 برای واش ارس ،(يه)ترک آناتولي سنتي طب در. کرد اشاره
 سيستم بااليي های بخش التهابي و عفوني های ناراحتي درمان

 کاهش فشار يزو ن ای  روده -ای  معده دردهای درمان تنفسي،

 استفاده نوش دم يا و چای شکل بهخون در قالب مصرف 
 Hawksworth & Wiens, 1996; Orhan et) است شده مي

al., 2013.) 
 يتجنس عوامل رابطه بررسيهدف  با رو  پيش پژوهش

 و ياييجهت جغراف ،شيب) گرافييزيوف ميزبان، های  يهپا
و  علفي پوشش درصد ،خاک فرسايش ،(دريا سطح از ارتفاع
 انجام واش ارسو شدت ابتال به  فراوانيبا  يشهر زدگي بيرون

 يشيو رو یساختار های مشخصهارتباط  ين،نهمچ .شد
و ارتفاع  يقهقطر تاج، قطر  ،پوشش تاج)سطح  يزباندرخت م

 بررسي يزن واش ارسو شدت ابتال به  يدرختان( با فراوان
 ،چندمتغيره وتحليل تجزيهبا استفاده از  ،درنهايت. شد

 در شده گيری اندازهصفت  11 يناز ب ها ويژگي مؤثرترين
 .شدمشخص  واش ارسه شدت ابتال ب

 

 ها روشو  مواد
 مورد مطالعه منطقه

شده استان  شده پرور از مناطق مهم حفاظت حفاظت منطقه
شهرستان سمنان و در مرز  يشمال شرق در کهسمنان است 

 عرض در منطقه اين. است شده واقعاستان مازندران 
 79 ′ ياييطول جغراف ،شمالي 97° 11 ′ تا 90° 09 ′ جغرافيايي

منطقه  يتوران -يراندر بخش ا و شرقي 09° 61 ′ تا °09
از دو  متأثرمنطقه  ينا ينکها به  توجه  باپرور واقع شده است. 

و مرطوب  يوخشک البرز جنوب کامالً متفاوت گرم يماقل
در کل  متفاوتيمتنوع و  ياربس ياهياست، جوامع گ یخزر
نطقه م اين ساالنهمتوسط  بارندگي. شود ميمشاهده  آنپهنه 
)با کمترين مقدار بارش در فصل تابستان( و  متر يليم 913
 بافت .است سانتيگراد درجه 0/1 آن ساالنه وسطمت یدما

تا  0/2آن بين  pHو  لومي -شنينوع  از ،سبک منطقه خاک
 .(Derakhshanpour et al., 2016) متغير است 3/2
 

 پژوهش روش

 ييشناسا و يدانيم يشاز پا پس مطالعه موردمنطقه  مرز
با  ArcGIS در نيز وگوگل ارث  در آلودگي های کانون

 شبکه يک. سپس شدهکتار مشخص  611مساحت حدود 
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 منطقه نقشه روی مربع متر 701×701 ابعاد با یبردار آمار
 یها نمونه شبکه، قطعه يگرفت. در محل تالق قرار

 ،درکلمشخص شد.  مربع متر 611 مساحت به شکل مربعي
 -تصادفي روش بهو  مربع متر 71×71با ابعاد  هنمون قطعه 71

در هر  شد. برداری نمونه مطالعه موردمحدوده  در منظم
 ارتفاع شامل درختان يفيو ک کمي های مشخصه ،نمونه قطعه

 جنسيت ،تاج بزرگ و کوچک هایقطر يقه، قطر درخت،
 DMR (6-class روش به انگل به آلودگي شدت و درخت

dwarf mistletoe rating system )سالم  درختان کليه برای
 ,Hawksworth & Wiens) شد بررسيو آلوده ارس 

تاج هر درخت مبتال به سه قسمت  ،روش اين طبق. (1996
از سه  هريکبه  سپس. شود مي يمتقس يينيو پا يانيم يي،باال

. عدد صفر شود ميداده  يازاز صفر تا دو امت یبا اعداد  قسمت
کم )کمتر از  يآلودگ يانگرنما يکعدد  ي،آلودگ عدم معني به

( و عدد دو واش ارس یها کپه یها دارا درصد شاخه 01
ها  درصد شاخه 01 از بيشتر يعني) يادز يدهنده آلودگ نشان

 های روش کارآمدتريناز  يکيروش  ين. اهستندمبتال( 
 ياشدت ابتال به دارواش است که در سراسر دن يابيارز
 اين در. شود  مي استفادهمبتال  ایه توده مديريت منظور به

 DMRدرختان سالم و  بندی درجه یصفر برا DMR ،روش
 و سهکم،  يدرختان با آلودگ بندی درجه برای دو و يک

 نيز شش و پنجمتوسط و  يبا آلودگ درختان برای چهار
. شود مي استفاده  يدشد يدرختان با آلودگ بندی درجه یبرا

 یبرا يرکانيه های جنگلدر  نيراا در بار اولينروش  ينا
 کار به مؤثر طور به ييشدت ابتال به دارواش اروپا يينتع

 یها گونه (.Kartoolinejad et al., 2008a) شد  گرفته
 وضعيتهر پالت،  درهمراه  یا و درختچه يدرخت

 فرسايش وضعيتاز درختان،  يکهر یبرا يشهر زدگي يرونب
 جهت دامنه، شيب شامل توپوگرافي شرايط نيز و خاک
خاک  يش. فرساشد ثبت ياو ارتفاع از سطح در ياييجغراف

بدون  ،يک عدد: شد بندی يمتا سه تقس يک های طبقهدر 
 یدارا دو عدد ؛و کم يسطح فرسايش دارای اي يشفرسا
 -شياری فرسايش دارای سه عددو  ياریش يشفرسا

از صفر تا سه  ريشه زدگي بيرون وضعيت ،همچنين. خندقي

بدون  و يعيطب يطدهنده شرا نشان صفر: شد هيد رتبه
 بيانگر يک ؛تاج درخت يردر ز ها ريشه زدگي بيرون
متوسط و سه  زدگي بيروناز  حاکيدو  ؛يسطح زدگي بيرون

درخت ارس  های ريشهاکثر  يدشد زدگي بيرون يانگرب نيز
 .دبو

 

 يآمار وتحلیل تجزیه

 ها داده بودن نرمالابتدا  يانس،وار تجزيهاز انجام  پيش
. سپس شد بررسي يرنوفسم -کولموگروف آزمون وسيله به

. شد ارزيابي ANOVAبا آزمون  ها داده يانسوار تجزيه
با  گروه دو از بيشتربا  يمارهات يانگينم های مقايسه تمام

 دو ميان مقايسه منظور به انجام شد. (Tukey) يآزمون توک
 داده فراواني يسهمقا یو برا غيرجفتي tاز آزمون  داده گروه

 های مشخصهاز  هريک نقششد.  استفاده کایمربع  آزمون از
استفاده  با واش ارسشدت ابتال به  يينتع در شده گيری اندازه

 محاسبات همه .شد مشخص تشخيص تحليل زمونآ از
در  يزنمودارها ن يمو ترس SPSS افزار    نرم محيط در آماری
 .انجام شد Excelبرنامه 
 

 نتایج
 يدرخت اشکوب در که داد نشان رو يشپ پژوهش نتايج

 با تعداد رساُبه  متعلق يفراوان بيشترين ،یا و درختچه
 ،آن از  پس بود. (درصد 29اصله در هکتار ) 9/161

، 11، 7/91 با ترتيب به يرخشتو ش يکنسترن، ول زرشک،
 بيشترين (درصد 72 درمجموع) هکتار در يهپا پنج و نه

 یآمار های وتحليل تجزيه کليه بنابراين ،داشتند را فراواني
 واش ارس يزبانتنها گونه م که ارس در موردپژوهش  ينا

 ها داده وتحليل تجزيه. شدانجام  ،بود مطالعه موردمنطقه  در
 در هکتار( دراصله  1/77) تعداد يشترينکه ب دادنشان 

 يمنحن ،همچنين. بود متری يسانت 91تا  71 قهي قطر هطبق
توده ناهمسال  يک يانگرب درکل یبقات قطرتعداد در ط

 71 از کمتر یقطر طبقات در کاهش ،وجود  اين با .بود
(. 1)شکل شد  مشاهده زادآوری مقدار در نيز و رمت سانتي
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 تعداد در هکتار ،دريا سطح از ارتفاع افزايش با ،همچنين
 درصد 02 که داد نشان شده انجام های بررسي .يافت کاهش

درختان ارس مبتال به  درصد 69سالم و  ،درختان عرصه
درختان ارس  يساختار جنس نظر از. بودند واش ارس

 درصد 67ماده و  ها يهدرصد پا 06مشخص شد که 
درختان  از درصد 00 همچنين، .بودندنر  باقيمانده

البته با استفاده از  .بودند نر درصد 60شده ماده و  آلوده
نر و  های پايه بين یدار ياختالف معن ،یکامربع آزمون 

مشاهده نشد  واش ارسابتال به  يفراوان نظر ازماده 
(101/1= p19/9 ؛ = χ2.) 

و قطر  يقهارتفاع، مساحت تاج، قطر  یآمار مقايسه
 یها مشخصه ينکه اختالف ا دادمتوسط تاج درختان نشان 

 33 اطمينانسالم و آلوده در سطح  درختان بين یساختار
 اين ميانگين مقايسه نتايج(. 1دول )ج بود دار يدرصد معن

 .است شده ارائه 7 شکل در ها مشخصه

 

 
 منحنی تعداد در طبقات قطر یقه درختان -1شکل 

 

 یبررس مورددر توده ارس درختان سالم و آلوده کمی و کیفی  هاي مشخصه مقایسه یجنتا -1جدول 

 داری معني t درجه آزادی  متغير
 111/1 996/9 770 )متر( ارتفاع

 111/1 910/6 770 (مربع )متر تاج مساحت
 111/1 31/9 770 (متر ي)سانت يقه قطر
 111/1 970/6 770 )متر( تاج متوسط قطر

 

 های طبقه در تفکيک بهآلوده  درختاندرصد  و فراواني
 و( DMR=9-6) متوسط(، DMR=1-7) کم یشدت ابتال

ائه ار 9 شکلدر  ها نمونه  قطعه کل( در DMR=0-7) شديد
 شده است.
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 واش ارسدرختان سالم و آلوده به  بینتاج  متوسط و قطر یقهارتفاع، مساحت تاج، قطر  میانگین مقایسه -2شکل 

 
  (DMR=3-4)، متوسط (DMR=1-2)ابتالي کم  هاي شدتفراوانی و درصد درختان آلوده در  -3شکل 

 ها نمونه قطعهدر کل  (DMR=5-6) یدشد و
  

 مختلف های طبقهدرختان آلوده و سالم در  نيفراوا
 های هدرج فراواني نيز و( راست)سمت  يتوپوگراف يرهایمتغ

متوسط  ،(DMR=1-7)کم  يآلودگ درجه) آلودگي مختلف
(6-9=DMR) يدو شد (0-7=DMR) های طبقه( در 

 نشان 6شکل  در )سمت چپ( يتوپوگراف يرهایمختلف متغ
 شده است.

بر شدت ابتال به  يرگذارتأث یها همشخص تعيين منظور به

شدت  ،تحليل اين در. شد انجام تشخيص تحليل ،واش ارس
صفت  11 ،سپس. شد یبند گروه ير( متغDMRابتال )
. ندشد گرفته درنظروابسته  يرعنوان متغ به شده گيری اندازه

در شش  يژهو يرو مقاد يتجمع يانسوار ها، يانسدرصد وار
 بيشترارائه شده است.  7جدول در  يصتشخ تحليلتابع اول 

 يصتشخ تحليلتوسط دو تابع اول  ها يانسدرصد وار 21 از
 .نداشتند زيادی يصيتشخ ارزش ديگر، توابع و شدند يانب
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)سمت  یشهر دگیز بیرونو  یشفرسا شیب،ارتفاع،  هاي طبقهو  جغرافیاییمختلف  هاي جهتدرختان آلوده و سالم در  فراوانی -4 شکل
 زدگی بیرونو  یشفرسا یب،ارتفاع، ش هاي طبقهو  یاییجغراف هاي جهتدر  شدیدکم، متوسط و  آلودگیدرختان با درجه  فراوانی و راست(

 )سمت چپ( یشهر
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 تشخیص تحلیلدر شش تابع اول  تجمعی هاي واریانسو درصد  ویژه مقادیر -2جدول 

 Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical Correlation تابع

1 920/1 3/62 3/62 077/1 
7 131/1 7/70 7/29 617/1 
9 132/1 9/17 0/10 732/1 
6 100/1 1/2 0/37 773/1 
0 196/1 9/6 3/37 111/1 
7 176/1 1/9 111 106/1 
 

با شش  شده گيری اندازه يرهایمتغ يهمبستگ ماتريس
در  ي،شدت آلودگ يرمتغ براساس شده تعريف يصيتابع تشخ

 یها ، مشخصهيجنتا به  توجه  باارائه شده است.  9جدول 
 ها، پايه جنسيت درختان، تاج زير علفي پوشش درصد
 ،دامنه جهت حتي و فرسايش شدت دامنه، شيب درصد

 نشان ابتال شدت تعيين برای را زيادی يصيارزش تشخ

 مانند يدر صفات يهمبستگ يشترينب ،برعکس. ندادند
 درخت، تاج قطر تاج، مساحت يقه، قطر ريشه، زدگي ونبير

 .شد مشاهده درخت ارتفاع و دريا سطح از ارتفاع
 واش ارس حضور عدم و حضور بين همبستگي ،درنهايت

 ي( بررسDMR) واش ارس به ابتال شدت بادرختان  یبر رو
 ارائه شده است. 6آن در جدول  يجشد که نتا

 

 یصتشخ تحلیلبا شش تابع اول  شده گیري دازهان متغیرهاي یهمبستگ -3جدول 

 7 تابع 0 تابع 6 تابع 9 تابع 7 تابع 1 تابع متغير
 -132/1 -716/1 100/1 110/1 773/1 27/1* يشهر زدگي بيرون
 127/1 972/1 -97/1 112/1 111/1 219/1* درخت يقه قطر

 96/1 07/1 13/1 -123/1 167/1 011/1* درخت تاج مساحت
 770/1 773/1* 171/1 -13/1 191/1 010/1* تاج درخت متوسط قطر

 -133/1 -720/1 772/1 -177/1 -797/1* -132/1 دريا سطح از ارتفاع
 119/1 699/1 119/1 711/1 167/1 073/1* درخت ارتفاع
 -076/1* 133/1 701/1 702/1 733/1 -992/1 دامنه جهت

 110/1 -111/1 -917/1* 170/1 770/1 791/1 فرسايش شدت
 996/1 -963/1 -717/1 016/1* -196/1 163/1 دامنه شيب درصد

 -123/1 923/1* -161/1 920/1 -111/1 -179/1 درخت جنسيت
 713/1* 761/1 -712/1 190/1 791/1 -111/1 علفي پوشش درصد

 

 

 (DMRواش ) ارسبا شدت ابتال به  واش ارسحضور  بین یهمبستگ -4جدول 

 n r داری معني 

 772 کندال گيهمبست
122/1 111/1 

 111/1 301/1 اسپيرمن همبستگي



 ارتباط فراوانی و شدت ابتال به ...   27

 بحث
 یها گونه از دارواش 77با داشتن  يکمکز کشور

 ياها در دن جنس از دارواش ينا يستيپاکوتاه، مرکز تنوع ز
آن مناطق  اندميک ها، دارواش اين بيشتر. شود يمحسوب م

 سازگارکامل  طور به خود اختصاصي ميزبان با و هستند
 تعداد يا يک های ساقه یرو بر فقط هريکو  اند  شده

 کنند يداحضور پ توانند مي يدرخت های گونهاز  یمعدود
(Hawksworth & Wiens, 1996; Queijeiro-Bolaños 

et al., 2014)، که حالي در A. oxycedri گستره  بيشترين با
از  دنيا کشور 91 درپاکوتاه  های دارواش ينب در پراکنش

 ياهگ ينا يزبانم ترين اصلي. دارد حضور ينتا چ يااسپان
 های گونه اما ،است J. communisو  J. excelsa ،هتروتروف

 ،Juniperus، Cupressus، Chamaecyparisبه  متعلق
Thuja  وPlatycladus خانواده  اعضای درکل و

Cupressaceae ای گونه انگل ساقه ينا يزبانم اجبار به يزن 
 ,.Ramón et al., 2016; Krasylenko et al) شوند مي

 همين فقط يرانپاکوتاه در ا یها گروه دارواش از .(2017
را  يادی( وجود دارد که مشکالت زA. oxycedri) گونه يک

 .است کرده يجاددر جوامع ارس ا يزن
 ميزبان گونه تنها ارس ،رو  پيش پژوهش نتايج براساس

آلوده و  یها يهپا يفراوان کمترين. استمنطقه پرور  در
 7211تا  7011 ارتفاعدر  واش ارسشدت ابتال به  ينکمتر
 زدگي بيرونکم و بدون  يشفرسا شدت يا،سطح در از متر

نسبت درختان مبتال به کل  ،همچنينمشاهده شد.  يشهر
 های  شيب متر، 7211 تا 7011 يارتفاع طبقهدرختان در 

بدون  يو اراض يو غرب يشمال های  جهت درصد، 71 تا 91
 و کمي های مشخصه نظر از. بودکمتر  ،يشهر زدگي بيرون
 ارتفاع يقه،قطر  يانگيندرختان سالم، م يزدرخت ن ابعادی
نسبت به درختان  یقطر تاج و مساحت تاج کمتر ،متوسط

 با درختان ،پژوهش ينا يجنتا براساسآلوده داشتند. 
 تيحساس بيشتر، قطر و بلندتر ارتفاع، تر وسيع پوشش تاج

 درشدت ابتال  بيشترين. دارند يانگل ياهگ ينبه ا يشتریب
 درختان ايناگر  ويژه به شد مشاهدهتر توده  درختان بزرگ

خاک و  يشو مناطق با فرسا تر پاييندر ارتفاعات 

صفات  تياهمواقع شده باشند.  يشتریب يشهر زدگي بيرون
دسترس بودن درختان  در زين، نوع خاک و يوگرافيزيف
 شده است انيمختلف ب پژوهشگران توسط زبانيم
( ,.al etBolaños -Queijeiro 2011; ,.al etFallahchaei 

; Santana, 2016-Cano &Bolaños -Queijeiro 2014;

Krasylenko et al., 2017 .)اظهارات براساس 
Krasylenko پراکنش  ،(7112) و همکارانA. oxycedri 

است.  کيخا ایه مشخصهاز  متأثر غيرمستقيم طور به
 زارهای  درخت يمه،کر جزيره شبه در ها آن پژوهش براساس

متورق  های سنگ ي،آهک ایه  خاک روی که کوهي سرو
(slates ،)دچار  يشترب ،رويند ميو کنگلومراها  ها سنگ ماسه
 دردرختان واقع  ،برعکس .شوند  مي يانگل ياهگ ينا

 گزارش واش ارساز  یعار ها کوهو فالت  يغن های  خاک
 بيشترين ،مذکور پژوهش ديگر های يافته براساس. شدند

)عرض  کريمه جزيره شبه در J. excelsa درختان آلودگي
 921 تا 111 ارتفاعي دامنه دردرجه(  60حدود  ياييجغراف

 يتقابل وجود با ،همچنين. شد مشاهده يااز سطح در متر
    مانند ياز جنس سرو کوه يگرید های گونهشدن  يزبانم

J. communis، J. sabina  وJ. foetidessima،  ای  نشانهاما 
در ارتفاعات  ها گونه اين زيرا ،نشد يدهها د آن در ياز آلودگ

گسترش  یبرا که ندداشت حضورمتر  1111تا  311
 (.Krasylenko et al., 2017) نيست مناسب واش ارس

 درصد های مشخصهنشان داد که  يصتشخ تحليل نتايج
 يبدرصد ش ،ها پايه يتتاج درخت، جنس يرز يپوشش علف

 يصيجهت دامنه، ارزش تشخ يو حت يشدامنه، شدت فرسا
 ،برعکس. ندارند واش ارسشدت ابتال به  يينتع برای يچندان

قطر  يشه،ر زدگي بيرون مانند يدر صفات يهمبستگ يشترينب
ارتفاع  يزبان،درختان م تاج متوسطمساحت تاج، قطر  يقه،

و شدت  حضورو ارتفاع درختان مشاهده شد.  يااز سطح در
درختان  های ويژگيپاکوتاه به  یها دارواشابتال به 

 و تاج، تراکم توده يو گستردگ يبزرگ ازجمله زبانشانيم
 از يبعض جينتا .بودوابسته  اريبس ،زبانيارتفاع درختان م

 ,.Fallahchaei et al) دارد داللت موضوع نيبه ا ها پژوهش

Krasylenko  2014; ,.al etBolaños -jeiroQuei 2011;
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et al., 2017.) 
وقوع و شدت ابتال به دو گونه دارواش پاکوتاه  ينب رابطه

و همکاران  Queijeiro-Bolañosتوسط  يکدر مرکز مکز
 نمونه قطعه 20 وتحليل تجزيه نتايج. شد بررسي( 7116)

با  و است خطي ابتال شدت و وقوع رابطه که داد نشان
از شدت  تاحدودی توان مي ها گونه ينوقوع ا گيری زهاندا

 پژوهش يجنتا .کرداطالعات کسب  ،ابتال درختان در توده
ابتال به  شدت بين زيادی همبستگي کهنشان داد  يزن رو پيش
 ارس درختان بر دارواش حضور عدم و حضور با واش ارس

از  آگاهيکه  کرد خاطرنشان بايد (.6 جدول) دارد وجود
آفت و تنوع  يريتمد یپاکوتاه برا های دارواشبتال به شدت ا

که  يستن ي. اگرچه شکاستمهم  بسيارمنطقه  هر يستيز
 یبرا يمشخصه مهم تواند ميدر جنگل  DMR محاسبه

 جمعيت درصد رسالمت توده در کنا يتاطالع از وضع
آفت در سطوح  يريتمد یاما برا ،باشد آلودگي درختان

 تعداد محاسبه و آلوده درختان ادتعد شمارش با فقط يعوس
آفت در جنگل  يندرصد ابتال به ا توان يم توده هکتار در

 .کردمحاسبه  راحتي بهرا  يريتتحت مد
کوهستان،  سازگان بوم يداریارس در پا جوامع وجود

 يرزمينيآب ز های سفره يهحفظ و تغذ يستي،تنوع ز يشافزا
 يهستانخاک مناطق کو يبو تخر يشاز فرسا يریو جلوگ

 ;Kartoolinejad & Moshki, 2014مؤثر است ) ياربس

Ravanbakhsh et al. 2010, 2016 .)يريتمد يجرا روش 
 منظور به يکيعنوان مبارزه مکان به يراندر ا واش ارس

 قطعارس،  های جنگلاز گسترش آن در  جلوگيری
رفتن فرم تاج  ينباعث از ب روش اين. است مبتال های شاخه

 مخروطي فرم و تقارن رفتن بين از. شود مي يزباندرخت م
ها را در مقابل برف،  مقاومت آن ،شده هرس ميزبان درختان
 و دهد  مي کاهش ديگر يميو اقل يطيمح فشارهایباد و 

 ،خواهد گذاشت يزباندرختان م ءبقا بر بار زيان ياثرات
که  انگلي گياه اين بيشتر توسعه از جلوگيری برای ينبنابرا

 بيشتر ايران ارس های جنگل در آن ابتالی شدت زرو روزبه
. شود پيشنهاد زيان کم های  روش که دارد ضرورت شود، مي

 يزباندرختان م به را آسيب کمترين که غيرمخرب هايي روش

گلستان،  های استاناز  يافتيدر یها گزارش طبق .کند وارد
هزار هکتار  16در حدود  يسطح آلودگ ،سمنان و زنجان

 روش بههکتار  9911به  نزديک ،11  دهه ياست و ط
 (آلوده شدت به های  پايه و ها  شاخه حذف) يکيمکان
 کنترل روش(. Rezanezhad, 2017) شدند سازی پاک

همچنان  آلوده های  پايه يا و ها  شاخه حذف با مکانيکي
 ادر حال اجر ها  استان برخي طبيعي منابع های  ادارهتوسط 

از  يریبر جلوگ يريتيمد يوهش ينا اثرات متأسفانه. است
نشده  يبررس عنوان هيچ بهآفت به درختان مجاور  ينا يوعش

با  گاهي آن یاجرا که روش ينکارآمد بودن ا ينبنابرا ،است
همچنان مبهم و  ،قطع کامل درختان ارس همراه است

 .است يهتوص يرقابلغ
 درختان اين رفتن بين ازفراموش کرد که  نبايد يانپا در

 ارتفاعات خشک يمهن های يشگاهرو يبباعث تخر رزشمندا
مجاور و  های سازگان بومبر  نامطلوبي ياراثرات بس و شود مي
 به توان مي اثرات اين ازجمله .گذاشت خواهد دست يينپا

کاهش تنوع  آب، يرهخاک، کاهش ذخ يدشد يشفرسا
 .کرد اشارهموجودات وابسته  يستگاهز نابودی و يستيز

در بلوچستان پاکستان  J. excelsa های جنگل مشکالت
باشد.  يرانارس ا های جنگل یبرا یزنگ خطر تواند مي

 واش ارسکه توسط  درصدی چهار تا دو ساالنه ومير  مرگ
 ي،کم، فشار جوامع انسان یدر کنار زادآور ،شود مي يجادا

 يتوسعه اراض ،دام حد از  بيش یچرا يرمجاز،قطع غ
 ي،قارچ های بيماریاز  ناشي مير و  مرگو  یکشاورز

باعث  يهمگ ای دوره های سالي خشکو  ها شاخه خشکيدگي
 عنوان به IUCNدر کشور پاکستان توسط  ارس که استشده 

 ,.Sarangzai et alانقراض اعالم شود ) خطر درگونه 

2012; Achakzai et al., 2016.) ييرتغ ،در منطقه پرور 
همسال از توده نا یقطر طبقات تعداد در يشکل منحن

 و جوان درختان فراواني کاهش و همسال توده سمت به
. است ارس های  جنگل يندهآ یبرا یزنگ خطر زادآوری،

 خاک تخريب و دام رويه بي چرای ازجمله مختلفي عوامل
 است، شده ارس درختان زادآوری توجه قابل کاهش به منجر

راهکار  يافتن عدم يزن و يروند فعل ادامهدر صورت  بنابراين
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 يبرخ يبتخر ،واش ارس جمعيت کنترل برای غيرمخرب
 انتظار  يرقابلغ ،دور چندان نه ای آينده در يرانجوامع ارس ا

 نخواهد بود.
 پيشنهاد توان يم یراهکار فور يک عنوان به ،يانپا در

درختان ارس، با  هرس برای ينهصرف هز جای بهکرد که 
از پژوهشگران  يتحما و کم يحت ييها بودجه يصتخص

آفت اقدام  اين زيستيکنترل  یها روش يافتن یمند، برا عالقه
 و ها سازمان ولينؤمس حمايت و توجهراهکار  اين .شود

 خواص ازبا بهره بردن  ،ينهمچن .طلبد مي را مربوطه ادارات
 توان يهم م عملي راهکار عنوان به انگلي گياه اين دارويي

 یه تعادل رساند و هم برارا ب ارس جنگلي های سازگان بوم
 يهموجود بر آن در ته يانگل ياهاناز گ يسالمت جوامع انسان

 .کرددارو استفاده 
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Abstract 

     Dwarf mistletoe (Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb.) has as a worldwide range of 

distribution amongst the dwarf mistletoe species. To investigate the effects caused by dwarf 

mistletoe infection on Greek juniper )Juniperus excelsa M. Bieb.) trees, this study was 

conducted in an area of 400 hectares in the Parvar protected area, Semnan Province. Sampling 

was carried out using 60 quadratic plots with the area of 20×20 m2 in a randomly-systematic 

manner. The discriminant analysis showed that the characteristics of herb canopy cover, 

individual gender, slope (%), and even aspect direction are not substantially deterministic for 

infection intensity of dwarf mistletoe. In contrast, the highest correlation was observed in traits 

like root exposure, collar diameter, crown area, altitude, and tree height. The lowest frequency 

of infected individuals and the lowest severity of infection were observed in upper elevation 

class (2500-2700 m a.s.l.), low rate of soil erosion, and trees without root exposure. Moreover, 

the proportion of infected individuals to total trees are little on the 30-60% slopes and in north 

and west slope aspects. The results suggest that trees with broader canopy, higher collar 

diameter, and taller height are more prone to this parasite. In addition, the maximum severity of 

the infection is observed on larger trees, especially if the trees are located at lower elevations, 

faced with the degraded ecosystem and soil erosion that leads to root exposure and tree 

weakness. Therefore, in the case of the continuation of the spread of dwarf mistletoe in juniper 

forests and the lack of a non-destructive strategy to control the population of this parasitic herb, 

these communities would be expected to be partly degraded in the near future especially, for the 

higher sensitivity areas (such as lower habitats of juniper communities. 

 

Keywords: Discriminant analysis, DMR, dwarf mistletoes, infection intensity, juniper 

communities, parasitic plant. 
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