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چکيده

پژوهش پيشرو با هدف بررسي ابتالی درختان ارس ( )Juniperus excelsa M. Bieb.به ارسواش

( Arceuthobium oxycedri

 )(DC.) M. Bieb.که وسيعترين دامنه پراکنش را در بين گونههای دارواش پاکوتاه در جهان دارد ،انجام شد .نمونهبرداری در
جنگلهای حفاظتشده ارس منطقه پرور در سطح  611هکتار و با استفاده از  71قطعهنمونه بهابعاد  71×71متر مربع بهصورت
تصادفي -منظم انجام شد .نتايج تحليل تشخيص نشان داد که مشخصههای درصد پوشش علفي ،جنسيت پايهها ،درصد شيب دامنه و
حتي جهت دامنه ،ارزش تشخيصي چنداني برای تعيين شدت ابتال ندارند .برعکس ،بيشترين همبستگي در صفاتي مانند بيرونزدگي
ريشه ،قطر يقه ،مساحت تاج درخت ،ارتفاع از سطح دريا و ارتفاع درخت مشاهده شد .از نظر توزيع فراواني و شدت ابتال ،کمترين
فراواني پايههای آلوده و کمترين شدت ابتال به ارسواش در طبقه ارتفاع فوقاني ( 7011تا  7211متر) ،شدت فرسايش کم و درختان
بدون بيرونزدگي ريشه مشاهده شد .نسبت درختان مبتال به کل درختان در شيبهای  91تا  71درصد و جهتهای شمالي و غربي
کمتر بود .براساس نتايج اين پژوهش ،درختان با تاجپوشش وسيعتر ،ارتفاع بلندتر و قطر يقه بيشتر ،حساسيت زيادتری به اين گياه
انگلي دارند .بيشترين شدت ابتال در درختان بزرگتر توده بهويژه درختان واقع در ارتفاعات پايينتر و درختاني که با تخريب
بومسازگان و فرسايش خاک ضعيف شده بودند و بيرونزدگي ريشه داشتند ،مشاهده شد ،بنابراين در صورت ادامه گسترش ارسواش
در جنگلهای ارس و عدم يافتن راهکار غيرمخرب برای کنترل جمعيت اين گياه انگلي ،بهويژه برای مناطق با حساسيت بيشتر (مانند
رويشگاههای کمارتفاعتر جوامع ارس) ،تخريب برخي از اين جوامع در آيندهای نهچندان دور غيرقابل انتظار نخواهد بود.
واژههاي کلیدي :تحليل تشخيص ،جوامع ارس ،دارواشهای پاکوتاه ،شدت ابتال ،گياه انگلي.DMR ،

مقدمه
سرو کوهي ( )Juniperusبا بيشتر از  71گونه ،يکي از
متنوعترين جنسها از نظر تعداد گونه در سراسر جهان در
بين مخروطيان محسوب ميشود .در تمام دنيا جوامع
سروهای کوهي بهتقريب سختترين شرايط اقليمي و

فقيرترين شرايط خاکي را بهعنوان زيستگاه انتخاب کردهاند.
اين موضوع در کنار تغييرات اقليمي و فشارهای جوامع
انساني و دام ميتواند استمرار حيات اين گونهها را تهديد
کند .گونههای اين جنس فقط در نيمکره شمالي حضور دارند
و از اقليم قطبي و آلپاين در ارتفاعات تا مناطق حاره شمال
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آفريقا بهچشم ميخورند ( ;Van Auken, 2007

 .)Kartoolinejad & Moshki, 2014جنگلهای سرو
کوهي جهان در گذشته تاحدی انبوه و حتي در برخي مناطق
بسيار انبوه بودند ،اما امروزه در اثر عدم مراقبت و
بهرهبرداری بيرويه جوامع محلي بهصورت پراکنده و تنک
درآمدهاند .اين درختان در شرايط زيستي بسيار فقير ازجمله
بسترهای کامالً صخرهای ،سنگهای واريزهای و خاکهای
فرسايشيافته ،موجوديت خود را به هر صورت ممکن
ازجمله با تغييرات ريختشناسي حفظ کردهاند ( Adams,
 .)2014از سرو کوهي ،شش گونه در ايران رويش دارد .در
اين ميان اُرس ( )J. excelsa M. Bieb.بيشترين پراکنش را
در کشور دارد .پراکنش اين گونه از مديترانه ،بالکان ،ترکيه،
کوهستانهای ايران تا افغانستان و پاکستان است .در ايران،
دامنههای جنوبي البرز تا ارتفاع  7111متر و در
ارس در 
مناطق جنوبي تا  9611متر از سطح دريا ظاهر ميشود که
درمجموع مساحتي حدود  1/9ميليون هکتار را دربر
ميگيرد ( Sabeti, 1976; Matinizadeh et al., 2006,
;2012; Korori et al., 2011; Khoshnevis et al., 2017

.)Sadeghzadeh Hallaj et al., 2018
در دهه اخير ،جنگلهای سوزنيبرگ ارس واقع در
استانهای مختلف کشور با افزايش شدت ابتال به نوعي گياه
تمامانگل از گروه دارواشهای پاکوتاه ( Dwarf
 )mistletoesاز تيره  Santalaceaeبهنام Arceuthobium
 oxycedri (D.C.) M.Biebيا ارسواش مواجه شدهاند
( .)Mozaffarian, 2005; Rezanezhad, 2017جنس
 Arceuthobiumدر حال حاضر 60 ،گونه پذيرفتهشده در
جهان دارد ( .)TPL, 2013اين جنس ،اعضای خانواده
 Pinaceaeو  Cupressaceaeرا در آمريکای شمالي و
مرکزی ،آسيا و آفريقا آلوده کرده است .جنس مذکور مانند
ميزبان خود در ايران (ارس) ،گياهاني دوپايه هستند .يک
بذر در داخل هر ميوه سته آنها توليد ميشود که بهطور
انفجاری از گياه ماده پرتاب ميشود .سرعت پرتاب بذر
آنها در زمره سريعترين حرکاتي است که در عالم گياهان
مشاهده شده است .بذر دارواشهای پاکوتاه پس از رسيدن
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بهصورت انفجاری بهطول دو تا  17و حتي  72متر پرتاب
ميشود و باعث شيوع ابتال در درختان مجاور و نيز
شاخههای ديگر درخت ميزبان ميشود ( & Hawksworth
Wiens, 1996; Hosseini et al., 2007, 2008; Hill et

 .)al., 2017اين بذرها با ويسکين که يک ماده بسيار
چسبناک است ،پوشيده شدهاند و پس از پرتاب ،به
شاخههای گياه ميزبان مجاور ميچسبند .البته پراکنش بذر
در اثر چسبيدن به بدن پرندگان نيز گزارش شده است
( Hawksworth & Wiens, 1996; Krasylenko et al.,
 .)2017اين بذرهای چسبناک بر روی شاخههای جوان بهتر
مستقر ميشوند و با مناسب بودن شرايط اقليمي بهخوبي
رشد خواهند کرد .حدود يک تا پنج سال طول ميکشد تا
بذر دارواشها پس از جوانهزني از درونچوب ميزبان
(بهجای خاک) سر بيرون بياورند .اين دوره مربوط به
گسترش اندامهای ريشهمانند دارواشها (هاستوريومها) در
بافتهای آوند چوبي و آبکش ميزبان است .خسارت
ارسواشها موجب ضعف شديد درختان ميزبان ميشود که
کاهش بذردهي ،افت کيفيت چوب آنها و آسيبپذيری در
مقابل هجوم آفات و بيماریها را بههمراه دارد ،به طوریکه
درختان ضعيف ميشوند و در کمترين سطح اثرپذيری ،باعث
خشکيدگي شاخههای فرعي و اصلي از قسمت باالی محل
آلودگي (نقطه استقرار ارسواش) ميشوند ( ;Watson, 2001
.)Kartoolinejad et al., 2008b; Sarangzai et al., 2012
در اسپانيا Ramón ،و همکاران ( )7117با استفاده از
مدلسازی و براساس روشهای نزديکترين همسايهK ،
ريپلي و توابع همبستگي جفتي به اين نتيجه رسيدند که
 A. oxycedriمکانيسم ديگری عالوهبر پرتاب بالستيکي بذر
دارد ( .)autochoryيعني عاملي ثانويه برای پراکنش بذر اين
گياه در فاصلههای بيشتر از  71متر وجود دارد که چسبيدن
بذر به بدن پرندگان و پستانداران ( )Epizoochoryبومي هر
منطقه است .البته برخالف دارواشهای  Viscumو
 Loranthusکه خوردن ميوه توسط پرندگان منجر به تسهيل
فرايند انتقال و جوانهزني بذر ميشود ،در Arceuthobium
بذرهای خوردهشده و عبورکرده از روده حيوانات و
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پرندگان ،زندهماني و قابليت جوانهزني ندارند ( Hill et al.,

 .)2017بههرصورت ،پراکنش بذر توسط پرندگان
( )Ornithochoryميتواند فراواني پايههای مبتال را تا
فاصلههای طوالني از کانونهای آلودگي گسترش دهد
(.)Krasylenko et al., 2017
گونه  A. oxycedriبرخالف خويشاوندان ديگر خود در اين
جنس که بهطور انحصاری بر روی يک تا چند گونه ميزبان
مينشينند ،يک انگل  generalistاست و گونههای درختي
متعددی را بهعنوان ميزبان ميپذيرد .دامنه پراکنش ارتفاعي اين
انگل از پنج متر از سطح دريا در شبهجزيره کريمه تا  9011متر
در ارتفاعات جنوب چين گزارش شده است .دامنه پراکنش
طول جغرافيايي آن نيز بسيار گسترده است و از اسپانيا تا چين
و هيماليا را در سيطره دارد ( ;Hawksworth & Wiens, 1996
 .)Krasylenko et al., 2017بيشترين شيوع ارسواش در
مناطق خشک جهان ديده شده است .در ايران اين انگل،
درختان ارس مناطق ايران -توراني ،بخشي از البرز شرقي و نيز
دامنههای جنوبي البرز شامل استانهای زنجان ،سمنان ،گلستان
و بخشهايي از ارتفاعات زاگرس را آلوده کرده است
(.)Rezanezhad et al., 2017
متأسفانه بهدليل شرايط سخت نمونهبرداری ،گستردگي دامنه
پراکنش ارس در ايران و عدم تخصيص منابع مالي بهمنظور
مطالعه اثرات ارسواش ،تاکنون امکان ارزيابي دقيق از وسعت
و شدت ابتال به اين گياه انگلي خطرناک در استانهای مختلف
کشور فراهم نشده است .از سويي ،پژوهشهای اندکي که در
مورد ارسواش در ايران انجام شده است ،معطوف به شناخت
مشخصات درخت ميزبان بودهاند و ويژگيهای زيستشناسي،
بومشناختي ،پديدهشناسي ،دشمنان طبيعي و حتي مصارف
دارويي آن مطالعه نشده است .از مهمترين مصارف دارويي
گياهان انگلي  Arceuthobiumميتوان به درمان خونريزی لثه،
دهان و ريه ،درمان سل ،استفاده برای الغری و کاهش وزن،
درمان دردهای معده ،سرفه ،سرماخوردگي ،رماتيسم و ديابت
اشاره کرد .در طب سنتي آناتولي (ترکيه) ،ارسواش برای
درمان ناراحتيهای عفوني و التهابي بخشهای بااليي سيستم
تنفسي ،درمان دردهای معدهای -رودهای و نيز کاهش فشار

ارتباط فراوانی و شدت ابتال به ...

خون در قالب مصرف بهشکل چای و يا دمنوش استفاده
ميشده است ( Hawksworth & Wiens, 1996; Orhan et
.)al., 2013
پژوهش پيشرو با هدف بررسي رابطه عوامل جنسيت
پايههای ميزبان ،فيزيوگرافي (شيب ،جهت جغرافيايي و
ارتفاع از سطح دريا) ،فرسايش خاک ،درصد پوشش علفي و
بيرونزدگي ريشه با فراواني و شدت ابتال به ارسواش انجام
شد .همچنين ،ارتباط مشخصههای ساختاری و رويشي
درخت ميزبان (سطح تاجپوشش ،قطر تاج ،قطر يقه و ارتفاع
درختان) با فراواني و شدت ابتال به ارسواش نيز بررسي
شد .درنهايت ،با استفاده از تجزيهوتحليل چندمتغيره،
مؤثرترين ويژگيها از بين  11صفت اندازهگيریشده در
شدت ابتال به ارسواش مشخص شد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
منطقه حفاظتشده پرور از مناطق مهم حفاظتشده استان
سمنان است که در شمال شرقي شهرستان سمنان و در مرز
استان مازندران واقع شده است .اين منطقه در عرض
جغرافيايي  90° 09′تا  97° 11′شمالي ،طول جغرافيايي 79′
 09°تا  09° 61′شرقي و در بخش ايران -توراني منطقه
پرور واقع شده است .با توجه به اينکه اين منطقه متأثر از دو
اقليم کامالً متفاوت گرموخشک البرز جنوبي و مرطوب
خزری است ،جوامع گياهي بسيار متنوع و متفاوتي در کل
پهنه آن مشاهده ميشود .بارندگي متوسط ساالنه اين منطقه
 913ميليمتر (با کمترين مقدار بارش در فصل تابستان) و
دمای متوسط ساالنه آن  1/0درجه سانتيگراد است .بافت
خاک منطقه سبک ،از نوع شني -لومي و  pHآن بين  2/0تا
 2/3متغير است (.)Derakhshanpour et al., 2016
روش پژوهش
مرز منطقه مورد مطالعه پس از پايش ميداني و شناسايي
کانونهای آلودگي در گوگل ارث و نيز در  ArcGISبا
مساحت حدود  611هکتار مشخص شد .سپس يک شبکه
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آماربرداری با ابعاد  701×701متر مربع روی نقشه منطقه
قرار گرفت .در محل تالقي شبکه ،قطعهنمونههای
مربعيشکل بهمساحت  611متر مربع مشخص شد .درکل،
 71قطعهنمونه با ابعاد  71×71متر مربع و بهروش تصادفي-
منظم در محدوده مورد مطالعه نمونهبرداری شد .در هر
قطعهنمونه ،مشخصههای کمي و کيفي درختان شامل ارتفاع
درخت ،قطر يقه ،قطرهای بزرگ و کوچک تاج ،جنسيت
درخت و شدت آلودگي به انگل بهروش 6-class ( DMR
 )dwarf mistletoe rating systemبرای کليه درختان سالم
و آلوده ارس بررسي شد ( Hawksworth & Wiens,
 .)1996طبق اين روش ،تاج هر درخت مبتال به سه قسمت
بااليي ،مياني و پاييني تقسيم ميشود .سپس به هريک از سه
قسمت با اعدادی از صفر تا دو امتياز داده ميشود .عدد صفر
بهمعني عدم آلودگي ،عدد يک نمايانگر آلودگي کم (کمتر از
 01درصد شاخهها دارای کپههای ارسواش) و عدد دو
نشاندهنده آلودگي زياد (يعني بيشتر از  01درصد شاخهها
مبتال) هستند .اين روش يکي از کارآمدترين روشهای
ارزيابي شدت ابتال به دارواش است که در سراسر دنيا
بهمنظور مديريت تودههای مبتال استفاده ميشود .در اين
روش DMR ،صفر برای درجهبندی درختان سالم و DMR
يک و دو برای درجهبندی درختان با آلودگي کم ،سه و
چهار برای درختان با آلودگي متوسط و پنج و شش نيز
برای درجهبندی درختان با آلودگي شديد استفاده ميشود.
اين روش اولينبار در ايران در جنگلهای هيرکاني برای
تعيين شدت ابتال به دارواش اروپايي بهطور مؤثر بهکار
گرفته شد ( .)Kartoolinejad et al., 2008aگونههای
درختي و درختچهای همراه در هر پالت ،وضعيت
بيرونزدگي ريشه برای هريک از درختان ،وضعيت فرسايش
خاک و نيز شرايط توپوگرافي شامل شيب دامنه ،جهت
جغرافيايي و ارتفاع از سطح دريا ثبت شد .فرسايش خاک
در طبقههای يک تا سه تقسيمبندی شد :عدد يک ،بدون
فرسايش يا دارای فرسايش سطحي و کم؛ عدد دو دارای
فرسايش شياری و عدد سه دارای فرسايش شياری-
خندقي .همچنين ،وضعيت بيرونزدگي ريشه از صفر تا سه
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رتبهدهي شد :صفر نشاندهنده شرايط طبيعي و بدون
بيرونزدگي ريشهها در زير تاج درخت؛ يک بيانگر
بيرونزدگي سطحي؛ دو حاکي از بيرونزدگي متوسط و سه
نيز بيانگر بيرونزدگي شديد اکثر ريشههای درخت ارس
بود.
تجزیهوتحلیل آماري
پيش از انجام تجزيه واريانس ،ابتدا نرمال بودن دادهها
بهوسيله آزمون کولموگروف -سميرنوف بررسي شد .سپس
تجزيه واريانس دادهها با آزمون  ANOVAارزيابي شد.
تمام مقايسههای ميانگين تيمارها با بيشتر از دو گروه با
آزمون توکي ( )Tukeyانجام شد .بهمنظور مقايسه ميان دو
گروه داده از آزمون  tغيرجفتي و برای مقايسه فراواني داده
از آزمون مربع کای استفاده شد .نقش هريک از مشخصههای
اندازهگيریشده در تعيين شدت ابتال به ارسواش با استفاده
از آزمون تحليل تشخيص مشخص شد .همه محاسبات
آماری در محيط نرمافزار  SPSSو ترسيم نمودارها نيز در
برنامه  Excelانجام شد.

نتایج
نتايج پژوهش پيشرو نشان داد که در اشکوب درختي
و درختچهای ،بيشترين فراواني متعلق به اُرس با تعداد
 161/9اصله در هکتار ( 29درصد) بود .پس از آن،
زرشک ،نسترن ،وليک و شيرخشت بهترتيب با ،11 ،91/7
نه و پنج پايه در هکتار (درمجموع  72درصد) بيشترين
فراواني را داشتند ،بنابراين کليه تجزيهوتحليلهای آماری
اين پژوهش در مورد ارس که تنها گونه ميزبان ارسواش
در منطقه مورد مطالعه بود ،انجام شد .تجزيهوتحليل دادهها
نشان داد که بيشترين تعداد ( 77/1اصله در هکتار) در
طبقه قطر يقه  71تا  91سانتيمتری بود .همچنين ،منحني
تعداد در طبقات قطری درکل بيانگر يک توده ناهمسال
بود .با اين وجود ،کاهش در طبقات قطری کمتر از 71
سانتيمتر و نيز در مقدار زادآوری مشاهده شد (شکل .)1
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ماده از نظر فراواني ابتال به ارسواش مشاهده نشد
(p=1/101؛ .)χ2 = 9/19
مقايسه آماری ارتفاع ،مساحت تاج ،قطر يقه و قطر
متوسط تاج درختان نشان داد که اختالف اين مشخصههای
ساختاری بين درختان سالم و آلوده در سطح اطمينان 33
درصد معنيدار بود (جدول  .)1نتايج مقايسه ميانگين اين
مشخصهها در شکل  7ارائه شده است.

همچنين ،با افزايش ارتفاع از سطح دريا ،تعداد در هکتار
کاهش يافت .بررسيهای انجامشده نشان داد که  02درصد
درختان عرصه ،سالم و  69درصد درختان ارس مبتال به
ارسواش بودند .از نظر ساختار جنسي درختان ارس
مشخص شد که  06درصد پايهها ماده و  67درصد
باقيمانده نر بودند .همچنين 00 ،درصد از درختان
آلودهشده ماده و  60درصد نر بودند .البته با استفاده از
آزمون مربع کای ،اختالف معنيداری بين پايههای نر و
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طبقات قطری  11سانتيمتری

شکل  -1منحنی تعداد در طبقات قطر یقه درختان
جدول  -1نتایج مقایسه مشخصههاي کمی و کیفی درختان سالم و آلوده ارس در توده مورد بررسی
متغير

درجه آزادی

t

معنيداری

ارتفاع (متر)

770

9/996

1/111

مساحت تاج (متر مربع)

770

6/910

1/111

قطر يقه (سانتيمتر)

770

9/31

1/111

قطر متوسط تاج (متر)

770

6/970

1/111

فراواني و درصد درختان آلوده بهتفکيک در طبقههای
شدت ابتالی کم ( ،)DMR=1-7متوسط ( )DMR=9-6و

شديد ( )DMR=0-7در کل قطعهنمونهها در شکل  9ارائه
شده است.
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شکل  -2مقایسه میانگین ارتفاع ،مساحت تاج ،قطر یقه و قطر متوسط تاج بین درختان سالم و آلوده به ارسواش
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% 61/2
% 73/7

%71/2

درصد
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71
61
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1

DMR 1-2
DMR 3-4
DMR 5-6

شدت ابتال به ارسواش

شکل  -3فراوانی و درصد درختان آلوده در شدتهاي ابتالي کم ( ،)DMR=1-2متوسط ()DMR=3-4
و شدید ( )DMR=5-6در کل قطعهنمونهها

فراواني درختان آلوده و سالم در طبقههای مختلف
متغيرهای توپوگرافي (سمت راست) و نيز فراواني درجههای
مختلف آلودگي (درجه آلودگي کم ( ،)DMR=1-7متوسط
( )DMR=9-6و شديد ( ))DMR=0-7در طبقههای
مختلف متغيرهای توپوگرافي (سمت چپ) در شکل  6نشان
شده است.
بهمنظور تعيين مشخصههای تأثيرگذار بر شدت ابتال به

ارسواش ،تحليل تشخيص انجام شد .در اين تحليل ،شدت
ابتال ( )DMRمتغير گروهبندی شد .سپس 11 ،صفت
اندازهگيریشده بهعنوان متغير وابسته درنظر گرفته شدند.
درصد واريانسها ،واريانس تجمعي و مقادير ويژه در شش
تابع اول تحليل تشخيص در جدول  7ارائه شده است .بيشتر
از  21درصد واريانسها توسط دو تابع اول تحليل تشخيص
بيان شدند و توابع ديگر ،ارزش تشخيصي زيادی نداشتند.
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ریشه (سمت چپ)
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جدول  -2مقادیر ویژه و درصد واریانسهاي تجمعی در شش تابع اول تحلیل تشخیص
تابع

Eigenvalue

% of Variance

Cumulative %

Canonical Correlation

1
7
9
6
0
7

1/920
1/131
1/132
1/100
1/196
1/176

62/3
70/7
17/9
2/1
6/9
9/1

62/3
29/7
10/0
37/0
37/3
111

1/077
1/617
1/732
1/773
1/111
1/106

ندادند .برعکس ،بيشترين همبستگي در صفاتي مانند
بيرونزدگي ريشه ،قطر يقه ،مساحت تاج ،قطر تاج درخت،
ارتفاع از سطح دريا و ارتفاع درخت مشاهده شد.
درنهايت ،همبستگي بين حضور و عدم حضور ارسواش
بر روی درختان با شدت ابتال به ارسواش ( )DMRبررسي
شد که نتايج آن در جدول  6ارائه شده است.

ماتريس همبستگي متغيرهای اندازهگيریشده با شش
تابع تشخيصي تعريفشده براساس متغير شدت آلودگي ،در
جدول  9ارائه شده است .با توجه به نتايج ،مشخصههای
درصد پوشش علفي زير تاج درختان ،جنسيت پايهها،
درصد شيب دامنه ،شدت فرسايش و حتي جهت دامنه،
ارزش تشخيصي زيادی را برای تعيين شدت ابتال نشان

جدول  -3همبستگی متغیرهاي اندازهگیريشده با شش تابع اول تحلیل تشخیص
متغير

تابع 1

تابع 7

تابع 9

تابع 6

تابع 0

تابع 7

بيرونزدگي ريشه
قطر يقه درخت

1/27
*1/219

1/773
1/111

1/110
1/112

1/100
-1/97

-1/716
1/972

-1/132
1/127

1/167

-1/123

1/13

1/07

1/96

1/191

-1/13

1/171

1/773

1/770

-1/797

-1/177

1/772

-1/720

-1/133

1/711

1/119

1/699

1/119

1/701

1/133

-1/917

-1/111

1/110

-1/963

1/996

1/923

-1/123

*

مساحت تاج درخت

*1/011

قطر متوسط تاج درخت

1/010

*

*

ارتفاع از سطح دريا

-1/132

ارتفاع درخت

1/073

1/167

جهت دامنه

-1/992

1/733

1/702

شدت فرسايش

1/791

1/770

1/170

درصد شيب دامنه

1/163

-1/196

*

1/016

-1/717

جنسيت درخت

-1/179

-1/111

1/920

-1/161

درصد پوشش علفي

-1/111

1/791

1/190

-1/712

*

*

*

*

1/761

*

-1/076

*1/713

جدول  -4همبستگی بین حضور ارسواش با شدت ابتال به ارسواش ()DMR

همبستگي کندال
همبستگي اسپيرمن

n

r

معنيداری

772

1/122
1/301

1/111
1/111
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بحث
کشور مکزيک با داشتن  77گونه از دارواشهای
پاکوتاه ،مرکز تنوع زيستي اين جنس از دارواشها در دنيا
محسوب ميشود .بيشتر اين دارواشها ،اندميک آن مناطق
هستند و با ميزبان اختصاصي خود بهطور کامل سازگار
شدهاند و هريک فقط بر روی ساقههای يک يا تعداد
معدودی از گونههای درختي ميتوانند حضور پيدا کنند
( Hawksworth & Wiens, 1996; Queijeiro-Bolaños
 ،)et al., 2014در حاليکه  A. oxycedriبا بيشترين گستره
پراکنش در بين دارواشهای پاکوتاه در  91کشور دنيا از
اسپانيا تا چين حضور دارد .اصليترين ميزبان اين گياه
هتروتروف J. excelsa ،و  J. communisاست ،اما گونههای
متعلق به ،Chamaecyparis ،Cupressus ،Juniperus
 Thujaو  Platycladusو درکل اعضای خانواده
 Cupressaceaeنيز بهاجبار ميزبان اين گونه انگل ساقهای
ميشوند ( Ramón et al., 2016; Krasylenko et al.,
 .)2017از گروه دارواشهای پاکوتاه در ايران فقط همين
يک گونه ( )A. oxycedriوجود دارد که مشکالت زيادی را
نيز در جوامع ارس ايجاد کرده است.
گونه ميزبان
براساس نتايج پژوهش پيشرو ،ارس تنها 
در منطقه پرور است .کمترين فراواني پايههای آلوده و
کمترين شدت ابتال به ارسواش در ارتفاع  7011تا 7211
متر از سطح دريا ،شدت فرسايش کم و بدون بيرونزدگي
ريشه مشاهده شد .همچنين ،نسبت درختان مبتال به کل
درختان در طبقه ارتفاعي  7011تا  7211متر ،شيبهای
 91تا  71درصد ،جهتهای شمالي و غربي و اراضي بدون
بيرونزدگي ريشه ،کمتر بود .از نظر مشخصههای کمي و
ابعادی درخت نيز درختان سالم ،ميانگين قطر يقه ،ارتفاع
متوسط ،قطر تاج و مساحت تاج کمتری نسبت به درختان
آلوده داشتند .براساس نتايج اين پژوهش ،درختان با
تاجپوشش وسيعتر ،ارتفاع بلندتر و قطر بيشتر ،حساسيت
بيشتری به اين گياه انگلي دارند .بيشترين شدت ابتال در
درختان بزرگتر توده مشاهده شد بهويژه اگر اين درختان
در ارتفاعات پايينتر و مناطق با فرسايش خاک و
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بيرونزدگي ريشه بيشتری واقع شده باشند .اهميت صفات
فيزيوگرافي ،نوع خاک و نيز در دسترس بودن درختان
ميزبان توسط پژوهشگران مختلف بيان شده است
( Fallahchaei et al., 2011; Queijeiro-Bolaños et al.,
;2014; Queijeiro-Bolaños & Cano-Santana, 2016

اظهارات

 .)Krasylenko et al., 2017براساس
 Krasylenkoو همکاران ( ،)7112پراکنش A. oxycedri
بهطور غيرمستقيم متأثر از مشخصههای خاکي است.
براساس پژوهش آنها در شبهجزيره کريمه ،درختزارهای
سرو کوهي که روی خاکهای آهکي ،سنگهای متورق
( ،)slatesماسهسنگها و کنگلومراها ميرويند ،بيشتر دچار
اين گياه انگلي ميشوند .برعکس ،درختان واقع در
خاکهای غني و فالت کوهها عاری از ارسواش گزارش
شدند .براساس يافتههای ديگر پژوهش مذکور ،بيشترين
آلودگي درختان  J. excelsaدر شبهجزيره کريمه (عرض
جغرافيايي حدود  60درجه) در دامنه ارتفاعي  111تا 921
متر از سطح دريا مشاهده شد .همچنين ،با وجود قابليت
ميزبان شدن گونههای ديگری از جنس سرو کوهي مانند
 J. sabina ،J. communisو  ،J. foetidessimaاما نشانهای
از آلودگي در آنها ديده نشد ،زيرا اين گونهها در ارتفاعات
 311تا  1111متر حضور داشتند که برای گسترش
ارسواش مناسب نيست (.)Krasylenko et al., 2017
نتايج تحليل تشخيص نشان داد که مشخصههای درصد
پوشش علفي زير تاج درخت ،جنسيت پايهها ،درصد شيب
دامنه ،شدت فرسايش و حتي جهت دامنه ،ارزش تشخيصي
چنداني برای تعيين شدت ابتال به ارسواش ندارند .برعکس،
بيشترين همبستگي در صفاتي مانند بيرونزدگي ريشه ،قطر
يقه ،مساحت تاج ،قطر متوسط تاج درختان ميزبان ،ارتفاع
از سطح دريا و ارتفاع درختان مشاهده شد .حضور و شدت
ابتال به دارواشهای پاکوتاه به ويژگيهای درختان
ميزبانشان ازجمله بزرگي و گستردگي تاج ،تراکم توده و
ارتفاع درختان ميزبان ،بسيار وابسته بود .نتايج بعضي از
پژوهشها به اين موضوع داللت دارد ( Fallahchaei et al.,
2011; Queijeiro-Bolaños et al., 2014; Krasylenko
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.)et al., 2017
رابطه بين وقوع و شدت ابتال به دو گونه دارواش پاکوتاه
در مرکز مکزيک توسط  Queijeiro-Bolañosو همکاران
( )7116بررسي شد .نتايج تجزيهوتحليل  20قطعهنمونه
نشان داد که رابطه وقوع و شدت ابتال خطي است و با
اندازهگيری وقوع اين گونهها ميتوان تاحدودی از شدت
ابتال درختان در توده ،اطالعات کسب کرد .نتايج پژوهش
پيشرو نيز نشان داد که همبستگي زيادی بين شدت ابتال به
ارسواش با حضور و عدم حضور دارواش بر درختان ارس
وجود دارد (جدول  .)6بايد خاطرنشان کرد که آگاهي از
شدت ابتال به دارواشهای پاکوتاه برای مديريت آفت و تنوع
زيستي هر منطقه بسيار مهم است .اگرچه شکي نيست که
محاسبه  DMRدر جنگل ميتواند مشخصه مهمي برای
اطالع از وضعيت سالمت توده در کنار درصد جمعيت
درختان آلودگي باشد ،اما برای مديريت آفت در سطوح
وسيع فقط با شمارش تعداد درختان آلوده و محاسبه تعداد
در هکتار توده ميتوان درصد ابتال به اين آفت در جنگل
تحت مديريت را بهراحتي محاسبه کرد.
وجود جوامع ارس در پايداری بومسازگان کوهستان،
افزايش تنوع زيستي ،حفظ و تغذيه سفرههای آب زيرزميني
و جلوگيری از فرسايش و تخريب خاک مناطق کوهستاني
بسيار مؤثر است ( ;Kartoolinejad & Moshki, 2014
 .)Ravanbakhsh et al. 2010, 2016روش رايج مديريت
ارسواش در ايران بهعنوان مبارزه مکانيکي بهمنظور
جلوگيری از گسترش آن در جنگلهای ارس ،قطع
شاخههای مبتال است .اين روش باعث از بين رفتن فرم تاج
درخت ميزبان ميشود .از بين رفتن تقارن و فرم مخروطي
درختان ميزبان هرسشده ،مقاومت آنها را در مقابل برف،
باد و فشارهای محيطي و اقليمي ديگر کاهش ميدهد و
اثراتي زيانبار بر بقاء درختان ميزبان خواهد گذاشت،
بنابراين برای جلوگيری از توسعه بيشتر اين گياه انگلي که
روزبهروز شدت ابتالی آن در جنگلهای ارس ايران بيشتر
ميشود ،ضرورت دارد که روشهای کمزيان پيشنهاد شود.
روشهايي غيرمخرب که کمترين آسيب را به درختان ميزبان
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وارد کند .طبق گزارشهای دريافتي از استانهای گلستان،
سمنان و زنجان ،سطح آلودگي در حدود  16هزار هکتار
است و طي دهه  ،11نزديک به  9911هکتار بهروش
مکانيکي (حذف شاخهها و پايههای بهشدت آلوده)
پاکسازی شدند ( .)Rezanezhad, 2017روش کنترل
مکانيکي با حذف شاخهها و يا پايههای آلوده همچنان
توسط ادارههای منابع طبيعي برخي استانها در حال اجرا
است .متأسفانه اثرات اين شيوه مديريتي بر جلوگيری از
شيوع اين آفت به درختان مجاور بههيچعنوان بررسي نشده
است ،بنابراين کارآمد بودن اين روش که اجرای آن گاهي با
قطع کامل درختان ارس همراه است ،همچنان مبهم و
غيرقابل توصيه است.
در پايان نبايد فراموش کرد که از بين رفتن اين درختان
ارزشمند باعث تخريب رويشگاههای نيمهخشک ارتفاعات
ميشود و اثرات بسيار نامطلوبي بر بومسازگانهای مجاور و
پاييندست خواهد گذاشت .ازجمله اين اثرات ميتوان به
فرسايش شديد خاک ،کاهش ذخيره آب ،کاهش تنوع
زيستي و نابودی زيستگاه موجودات وابسته اشاره کرد.
مشکالت جنگلهای  J. excelsaدر بلوچستان پاکستان
ميتواند زنگ خطری برای جنگلهای ارس ايران باشد.
مرگومير ساالنه دو تا چهار درصدی که توسط ارسواش
ايجاد ميشود ،در کنار زادآوری کم ،فشار جوامع انساني،
قطع غيرمجاز ،چرای بيش از حد دام ،توسعه اراضي
کشاورزی و مرگومير ناشي از بيماریهای قارچي،
خشکيدگي شاخهها و خشکساليهای دورهای همگي باعث
شده است که ارس در کشور پاکستان توسط  IUCNبهعنوان
گونه در خطر انقراض اعالم شود ( Sarangzai et al.,
 .)2012; Achakzai et al., 2016در منطقه پرور ،تغيير
شکل منحني تعداد در طبقات قطری از توده ناهمسال
بهسمت توده همسال و کاهش فراواني درختان جوان و
زادآوری ،زنگ خطری برای آينده جنگلهای ارس است.
عوامل مختلفي ازجمله چرای بيرويه دام و تخريب خاک
منجر به کاهش قابلتوجه زادآوری درختان ارس شده است،
بنابراين در صورت ادامه روند فعلي و نيز عدم يافتن راهکار
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 تخريب برخي،غيرمخرب برای کنترل جمعيت ارسواش
 غيرقابل انتظار،جوامع ارس ايران در آيندهای نهچندان دور
.نخواهد بود
 بهعنوان يک راهکار فوری ميتوان پيشنهاد،در پايان
 با،کرد که بهجای صرف هزينه برای هرس درختان ارس
تخصيص بودجههايي حتي کم و حمايت از پژوهشگران
 برای يافتن روشهای کنترل زيستي اين آفت اقدام،عالقهمند
 اين راهکار توجه و حمايت مسؤولين سازمانها و.شود
 با بهره بردن از خواص، همچنين.ادارات مربوطه را ميطلبد
دارويي اين گياه انگلي بهعنوان راهکار عملي هم ميتوان
بومسازگانهای جنگلي ارس را به تعادل رساند و هم برای
سالمت جوامع انساني از گياهان انگلي موجود بر آن در تهيه
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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.

