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بررسی وضعیت گیاه نیمه انگلی دارواش در مناطق جنگلی ایران
صدیقه غنائی
مربی پژوهش ،موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران

چکیده
عالوه بر خشکسالی و پدیدههایی مانند ریزگردها ،حمله افتهای انگلی و نیمه انگلی به جنگلها نیز بهطور قابلمالحظه افزایش
یافته است .دارواشها نهاندانگانی اپیفیـت هسـتند کـه بـه صورت نیمهانگل بر روی درختان مختلف ،اعم از برگریز و مخروطی و
درختچهها زندگی میکنند .در این پژوهش که به روش مروری انجام گردید ،به بررسی وضعیت گیاه نیمه انگلی دارواش در مناطق
جنگلی ایران پرداخته شد .از سالیان بسیار دور ،در جنگلهای شمال کشور ،حضور دارواشها بهعنوان یک گیاه نیمه انگلی ،گزارش
شده است که در سالهای اخیر متأسفانه تراکم آن در بسیاری از مناطق آن نیز گسترش یافته است .در جنگلهای زاگرس نیز که
یکی از اکوسیستمهای حساس ،غنی از گونههای متعدد گیاهی و جانوری و نمونه بارز گونههای مختلف بلوط در دنیا میباشند ،گیاه
نیمه انگلی دارواش دامنه پراکنش زیادی پیدا کرده است .نتایج بررسیها و پژوهشها نشان میدهد که این گیاه نیمه انگل با
حضور روی میزبان ،به دو روش به آنها آسیب وارد میکند ؛ در روش نخست با جذب آب و مواد غذایی از گیاه میزبان ،آن را با
تنش مواجه میکنند و در روش دوم بر اثر تحریکات انگلی در گیاه میزبان به صورت تاولی شدن ،جارویی و چند شاخه شدن باعث
به هم خوردن رشد و فرم طبیعی گیاه میزبان شده و در نهایت رشد طبیعی آن را با مشکل مواجه میکند .درختان بلندتر و آلوده،
مکان بهتری برای استقرار دارواش نسبت به درختان کوچکتر و بدون دارواش هستند .دارواش بهشدت معماری تاج درختان را تحت
تأثیر قرار میدهد و این تأثیر میتواند بهکلی ساختار تاج پوشش جنگل را تغییر دهد .دارواشها با وجود اندازههای کوچکی که
دارند ،در حالتی که بهطور پیشرفته درختی را مورد هجوم قرار دهند ،تأثیر عمیقی بر روی رشد آن درخت و معماری تاج درختان
جنگلها میگذارند.
کلمات کلیدی :گیاهان نیمه انگلی ،دارواش ،آثار مخرب دارواش ،وضعیت دارواش در جنگلهای ایران
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مقدمه
مراتع و جنگلها مهمترین منابع حفاظت تنوع زیستی هستند .این اکوسیستمها گستره وسیعی از انواع متفاوتی از سرویس های
اکوسیستمی شامل ذخیره کربن ،کنترل بسیاری از مخاطرات ژئومورفیک مانند سیالب و انواع لنداسالیدها ،کاهش فرسایش پذیری
خاک را در اختیار قرار میدهند (محسنی .)1400 ،با این حال متاسفانه جنگلها ،بوته زارها و علفزارها که گستردگی مکانی زیادی
در مناطق خشک و نیمه خشک ایران دارند ،به دلیل عوامل انسانی و عوامل طبیعی مانند چرای دام ،بهره براری غیر اصولی ،وجود
ریزگردها و  ...دچار تخریب شده اند ،در نتیجه اکوسیستم آنها شکننده و درختان دچار ضعف فیزیولوژیک شده اند (حسینی،
 .)1392در سالهای اخیر ،عالوه بر خشکسالی و پدیدههایی مانند ریزگزدها ،حمله افتهای انگلی و نیمه انگلی به جنگلها نیز
بهطور قابلمالحظه و چشمگیری افزایش یافته است و جنگلها آسیب پذیری باالیی در مقابل حمله افت های انگلی و نیمه انگلی
دارند (ناصری و همکاران.)1391 ،
گیاهان انگلی یک گروه تاکسونومیکی متنوع از نهاندانگان هستند .نهاندانگان انگلی شامل بیش از  4100گونه و  211جنس
مختلف هستند (آمیکو 1و همکاران2019 ،؛ اسزورپنیکا 2و همکاران .)2019 ،زندگـی انگلـی ،نمونـهای از کنشهـای متقابـل دو
گونـه است کـه نتیجـه آن بـرای یکـی از دو گونه ،مثبـت و برای دیگـری منفـی و مضر اسـت .موجودات زنده در روابط انگلی ،چه
بهعنوان انگل و چه بهعنوان میزبان ،درگیر فعل و انفعاالتی هستند که نقش اساسی در عملکرد مناسب زیست کره و فرآیند تکامل
بیولوژیکی دارند (کومبس2001 ،3؛ کرسیلنکو 4و همکاران .)2021 ،معمـوال انگلهـا از میزبان خود کوچکتر هسـتند و زندگی
مسـتقل و آزادی ندارند و در تمام یا حداقل یکی از مراحل زندگی خود ،داخل یا روی بـدن موجود زنده دیگـری به نام میزبان بـه
فعالیـت میکنند و از آن تغذیـه میکنند .انگلهـا میزبـان خود را نمیکشـند زیرا در این صورت خودشـان نیز از بیـن میروند ،اما
در بسـیاری از موارد ،زندگـی میزبان را مختل میکنند (هیده-جورگنسن .)2008 ،5تأثیر انگل در جوامـع گیاهـی بسـیار متغیر و
غیـر قابل پیشبینـی اسـت .نهاندانـگان انگلـی آب و مواد غذایی را از گیاه مجاور بهسـرقت می برند و سـاختار و توازن جامعه را
تغییر میدهند .اثر گیاهـان انگلی به صورت مسـتقیم در میزان و حجم بیومس ،چرخه پوشـش گیاهی و تعامل بـا دیگـر سـطوح
تغذیـهای گردهافشـانها ،گیاهخـواران و همزیسـتهای قارچـی غیـر قابـل انـکار اسـت .اثـرات دوگانـه انـگل را می تـوان بـه تأثیر
متضـاد انـگل در دو محیط زنـده و غیرزنـده نسـبت داد که هـر دو عامل در سـاختار و عملکرد جوامـع گیاهی کلیدی هسـتند.
این گیاهان از دو جهت مثبت و منفی مورد توجه قرار دارند .بسیاری از این گیاهان ارزش صنعتـی ،دارویـی ،غذایـی و علوفهای
دارنـد و بعضـی از گونههـا نیـز میتواننـد تنـوع زیسـتی را افزایش دهنـد (نورتون و کاپنتر .)1998 ،6نهاندانـگان انگلـی گاهـی
بهعنـوان مهندسـان اکوسیسـتم مطرح میشـوند و نقشهـای اکولوژیکـی متفاوتـی ایفا میکننـد .ارجحیت میزبان میتواند منجر
به تجمع انگل ها در اطراف میزبان شود؛ چنین تجمعی میتواند در سطح میزبان به صورت لکه ای یا در سطح جامعه باشد (پرس و
فونیکس )2005 ،1گیاهان انگلی از مکانیسمهای بسیار متنوعی برای استقرار و زندهماندن خود بهره میبرند و بسیار هوشمند عمل
میکنند؛ بنابراین اثر زیادی بر مهندسی یک اکوسیستم دارند (امینی و همکاران.)1391 ،
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انگلهـا معمـوال اندامـی بـه نـام هوستاریوم 1ایجاد میکنند که بـه داخل بدن میزبـان نفوذ کرده و با سیسـتم آونـدی آن اتصال
برقرار میکنـد .معموال این انـدام ،بافتـی متـورم و ترکیبـی از بافـت گیاه انـگل و میزبـان اسـت .عمـل نفـوذ انـگل به داخـل
ریشـه میزبـان بهکمـک آنزیـم پکتین متیل استراز صورت میگیرد (میقانی .)1382 ،شبکه اندامهای هاستاریوم ،جوانههایی را
تولید میکنند که در همان سال یا سالهای آینده به شاخههای نیمه انگل تبدیل میشوند که این شاخهها بهمرور زمان میتوانند
قطورتر شوند (اسماعیلی و همکاران .)1391 ،هاستریوم با ترکیبی از نیروهای مکانیکی و تجزیه آنزیمی به داخل اپیدرم و پوست
میزبان نفوذ نموده و رویش خود را تا جایی ادامه میدهد که به آب و مواد غیر آلی در آوندهای چوبی میزبان دست یابد (زوبر،2
.)2004
نهاندانـگان انگلـی براسـاس داشـتن یـا نداشـتن کلروفیل به دو گروه تقسیم میشوند:
 )1همیپارازیتهـا :3گیاهانـی کـه دارای کلروفیـل هستند و تنها به آب و مـواد معدنـی میزبـان نیاز دارنـد؛ مانند دارواش.4
 )2هولوپارازیتها :5گیاهانی که فاقد کلروفیل هسـتند و عالوه برآب و مواد غذایـی ،بـه کربوهیدراتهـا و مـواد مغـذی
میزبـان نیـز ،احتیـاج دارند (امینی و همکاران.)1391 ،
حداقل  1610گونه و  81جنس از نهاندانگان انگلی ،متعلق به دارواشهاست (کلزکن 6و همکاران .)2021 ،دارواشها نهاندانگانی
اپیفیـت هسـتند کـه بـه صورت نیمهانگل بر روی درختان و درختچهها زندگی میکنند (حسینی .)1392 ،دارواش گیاهی همیشه
سبز است که معموالً روی درختان مختلف ،اعم از برگریز و مخروطی ،رشد میکنند .دارواش برای تأمین برای برخی از مواد مغذی
و آب به درخت میزبان وابسته است ،در حالی که کربوهیدرات ها در فرآیند فتوسنتز تولید میکند (کلزکن و همکاران.)2021 ،
دارواش ،در شمال ،مرکز و جنوب اروپا ،آفریقا ،آمریکا ،استرالیا و آسیا ،همراه با طیف گسترده ای از عادات ،ترجیحات میزبان،
مورفولوژی و الگوهای توزیع ،بسته به توزیع جغرافیایی ،یافت می شود (بوهلینگ 1و همکاران2002 ،؛ کاستا 8و همکاران2020 ،؛
زوبر .)2004 ،9در این راستا بررسی وضعیت گیاه نیمه انگلی دارواش در مناطق جنگلی ایران از اهداف پژوهش حاضر است.
واژه شناسی دارواش
واژه انگلیسی دارواش ( )Mistletoeبرگرفته از دو لغت آنگلوساکسون است که عبارتند از « »mistlبه معنی فضله و « »tanبه
معنی شاخه که معنی کلی آن فضله (مدفوع و یا کود) روی شاخه است .در آلمانی نیز  Bird limeبه همین نام اشاره دارد مبنی
بر اینکه بذر دارواش پس از خورده شدن توسط پرندگان همراه فضله بر روی شاخه ها قرار می گیرد .نام التین جنس  Viscumبه
خاطر چسبناک بودن آن بوده که مشخص کننده شیره چسبناک میوه های آن است .به این خاطر در فرانسه به آن gui de
chêneمی گویند .معنی کامل اسم التین  Viscum albumعبارت است از :خمیره چسبناک سفید که اشاره به خاصیت
چسبناک بودن ویسکین موجود در میوه های آن دارد (گریو.)2005 ،10
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ویژگی ها و آثار مخرب داواش
دارواش یک گیاه نمیه انگل ،نهاندانه ،همیشه سبز ،چند ساله و دوپایه است و متشکل از ساقه سبز مایل به زرد ،برگ های سبز
(مایل به زرد) چرمی کشیده ،گل های سبز کم رنگ مایل به زرد و همچنین دارای میوه سته سفید رنگ ،تکدانه و لعابدار است
(کرتولی نژاد1384 ،؛ کت2002 ،1؛ بارسال2011 ،2؛ احمد 3و همکاران.)2018 ،
میوه های دارواش تا حدودی شیرین هستند و به همین دلیل موجب جذب پرندگان و اغذیه آنها از میوه دارواش می شود.
بذرهای دفع شده از پرندگان برای جوانه زنی و استقرار نیاز به خاک ندارند ،آنها تنها احتیاج به تنه یک میزبان دارند تا با توسعه
اندام ریشه مانند خود به نام هاستوریوم به شکل یک قالب روی گیاهان میزبان (شاخه ها و تاج زنده درختان و درختچهها) متصل
شوند و آب ،امالح و مواد معدنی مورد نیاز خود را از بافت میزبان جذب کنند (یوسف وند .)1400 ،دارواشها به دلیل داشتن
کلروفیل در برگ های خود با انجام فرآیندهای فوتوسنتزی می توانند مواد قندی را مستقل از میزبان تولید کنند (کرتولی نژاد و
همکاران ،1386 ،فداکارناورودی1395 ،؛ واتسون2001 ،4؛ لوپز 5و همکاران.)2002 ،
این گیاه نیمه انگل با حضور روی میزبان ،به دو روش به آنها آسیب وارد میکند ؛ در روش نخست با جذب آب و مواد غذایی از
گیاه میزبان ،آن را با تنش مواجه میکنند و در روش دوم بر اثر تحریکات انگلی در گیاه میزبان به صورت تاولی شدن ،جارویی و
چند شاخه شدن باعث به هم خوردن رشد و فرم طبیعی گیاه میزبان شده و در نهایت رشد طبیعی آن را با مشکل مواجه میکند
(پرس و فونیکس2005 ،6؛ کودر.)2008 ،1
دارواشها به دلیل رقابت با گیاه میزبان برای جذب آب ،مواد غذایی و قندها باعث ضعیف شدن شاخه های میزبان ،کاهش ارزش
تجاری چوب (تورم و کجی در محل آلودگی و ایجاد نقص فیزیولوژیک و بد شکل شدن درختان (پری و المور ،))2001 ،8کاهش
رویش ،افزایش حساسیت نسبت به استرس هایی مانند خشکی (دیاز لیمون 9و همکاران ،)2016 ،پوسیدگی قارچی و نهایتا باعث
مرگ گیاه میزبان می شوند (یوسف زاده و همکاران .)1396 ،آنها می توانند نرخ رشد میزبان ،میزان باروری و ساختار میزبان را
تغییر دهند (آرودا 10و همکاران2012 ،؛ بال و آدامز2011 ،11؛ المین 12و همکاران .)2006 ،همچنین حضور دارواشها باعث افزایش
پتاسیم و کاهش نیتروژن به ترتیب در شاخه و برگ میزبان می شود (کارتولی نژاد و همکاران .)2001 ،حتی تعامالت میزبان با
دیگر ارگانیسم ها ،مانند میکوریزا (گهرینگ و ویتام ،1992 ،13دیویز و گروز ،)1998 ،14پاتوژن ها ،گیاهخواران (مارویر ،)1996 ،15و
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گرده افشآنها (گومز )1994 ،1را نیز تحت تأثیر قرار میدهند .عالوه بر آن میزان فعالیت آنزیم های پراکسیداز ،کاتاالز و آسکوربات
پراکسید از میزبان افزایش می یابد (قربانلی 2و همکاران .)2012 ،در بسیاری از مواقع طول شاخه ،طول ریشه ،قطر یقه ،زیتوده،
تعداد برگ و کارایی رویش نهال های آلوده به دارواش نیز کاهش می یابد (کارونایچامی 3و همکاران1999 ،؛ پیام نور و همکاران،
 .)1391دارواشها معموال تجمع مواد غذایی بیشتری در مقایسه با بافت های میزبان خود دارند (گریوه2005 ،4؛ کرتولی نژاد و
همکاران.)1386 ،
مقاومت درختان سالم و واقع در توده های حاصلخیز در برابر ابتال به دارواشها بیشتر است؛ اما ممکن است دچار خشکیدگی
سرشاخه ها شوند .به هرجهت ،درختان مبتال به دارواش ،به خصوص درختان بهشدت مبتال ،نسبت به حمله آفات ،امراض ،سوسک
های پوست خوار ،خشکی و سایر فشارهای محیطی ضعیف تر از سایرین عمل میکنند (رید2005 ،؛ هادیفیلد و فالناگان.)2000 ،5
درختانی که بهشدت مورد هجوم دارواشها قرار گرفته اند ،اغلب نسبت به حمله عوامل بیماری زا آسیب پذیرتر می شوند که نتیجه
ان مرگ این درختان است؛ بنابراین دارواش مرگ و میز درختان را افزایش میدهد و باعث کاهش جمعیت می شود (صیاد 6و
همکاران.)2017 ،
انتقال و فراوانی دارواش
یک وابستگی بین دارواشها و پرندگان از دیر باز وجود دارد که توسط ارسطو ،پلینی و ویرجیل هم گفته شده است (آکما و مارتینز
دل ریو .)2002 ،1پرندگان عامل اصلی انتقال دارواش هستند (مک رائیلد 8و همکاران .)2010 ،بون )2009( 9در پژوهش خود
نشان داد که چگونه فراوانی منابع غذایی مهم بهطور اکولوژیکی ،دارواش ،با تغییر الگوی لندسکیپ توسط بشر ،فراوانی پرندگان
پراکنده کننده و شرایط میزبان تحت تأثیر قرار می گیرد (بون .)2009 ،حضور دارواش میتواند تحت تأثیر توزیع مناسب گونههای
میزبان ،تکه تکه شدن زیستگاه ،گیاه خواری و ویژگی های توپوگرافی قرار گیرد (مریکدیل 10و همکاران .)2011 ،تراکم درختان،
نوع گونه ،باز بودن تاج ،ساختار توده و شکل تاج درختان (داوسون 11و همکاران .)1990 ،وجود نور به خصوص در حاشیه قطعات
جنگلهای تخریب شده و نیز قابلیت رقابت میزبان و کیفیت رویشگاه از دیگر عوامل تعیین کننده و اثرگذار بر شدت ابتال به
دارواش و حضور آن درتوده هاست (لوپز 12و همکاران2002 ،؛ نورتون و رید.)1991 ،13
برای کنترل دارواشها یی که میل به نابودی درختان دارند درکی از عوامل تنظیم کننده فراوانی و توزیعشان مورد نیاز است
(روزلی .)2014 ،14همچنین در مواردی که دارواشها به مدیریت نیاز دارند برای اجرای موفقیت آمیز اقدامات کنترل باید گزارش
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ویژه ای از محیط زیستشان شامل پراکنش مکانی توزیع آنها ،مکانیسم اصلی توزیع آنها و فرایندهایی که توسط آن ،گسترش
آلودگی رخ میدهد ،داشت (ریست 1و همکاران.)2011 ،
در مقیاس درختی ،حضور و فراوانی دارواش با افزایش ارتفاع درخت ،قطر برابر سینه ،سطح مقطع برابر سینه افزایش می یابد و
استقرار دارواشها نیز تحت تأثیر وضعیت آب و نور دهی تاج درخت قرار می گیرد (وراد .)2005 ،2درختان نزدیک به حاشیه لکه یا
درخت همنوع آلوده شده احتمال بیشتری برای آلوده شدن دارند (وارد2005 ،؛ د بوئن 3و همکاران.)2002 ،
در مقیاس سیمای سرزمین ،حضور و فراوانی دارواش میتواند تحت تأثیر توزیع مناسب گونههای میزبان ،پرندگان و گرده افشآنها
باشد و همچنین تحت تأثیر عوامل دیگری مانند آتش سوزی ،گیاه خواران و ویژگی های توپوگرافی از قبیل ارتفاع از سطح دریا،
شیب و جهت شیب منطقه مورد نظر قرار گیرد (آکما2004 ،4؛ وراد )2005 ،و قطعه قطعه شدن زیستگاه میتواند باعث افزایش
فراوانی دارواش در داخل قطعات باقیمانده شود (وارد و پاتون .)2001 ،5همچنین حضور و فراوانی دارواش بر روی درختان ،نتیجه
تغذیه سلیقه ایی انتشار دهندگان دارواش است (وراد .)2005 ،لذا الگوی مکانی زیستگاه در داخل لندسکیپ تأثیر مهمی بر روی
توزیع و فراوانی گونه ها دارد (بوئن.)2009 ،6
دارواش در جنگلهای ایران
از سالیان بسیار دور ،در جنگلهای شمال کشور ،حضور دارواشها بهعنوان یک گیاه نیمه انگلی ،گزارش شده است که در سالهای
اخیر متأسفانه تراکم آن در بسیاری از مناطق آن نیز گسترش یافته است (کارتولینژاد 1و همکاران .)2008 ،یکی از مناطقی که
دارواش در آنجا حضور گسترده دارد ،پایه های درختی به ویژه گونه انجیلی ،جنگل جلگه ای تمیشان در مجارت پارک نور در
استان مازندارن است .در این مناطق ،بیشتر پایههایی که دارواش در انجا حضور انبود داشته است ،ضعیف شدهاند و در حال خشک
شدن هستند .یوسف زاده و همکاران ( )1396در پژوهشی به بررسی تأثیر مخرب دارواش بر شاخص عدم تقارن و خصوصیات برگ
درخت انجیلی در جنگل جلگه ای تمیشان نور پرداختند .در این پژوهش صفات مساحت ویژه برگ ،روزنه و شاخص عدم تقارن 20
پایه انجیلی در دو موقعیت داخل و خارج توده مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که درختان انجیلی آلوده به دارواش واقع در
حاشیه توده بیشترین تغییرات را در ریخت شناسی برگ خود ایجاده کرده اند (یوسف زاده و همکاران.)1396 ،
فالح چای و همکاران ( )1390در پژوهشی به بررسی اثر آلودگی  Arceuthobium oxycedriروی گونه Juniperus
 excelsaدر منطقه جیش آباد شهرستان طارم پرداختند .در طی بررسی زیست شناسی در منطقه جیش آباد شهرستان طارم و
سایر رویشگاهه ای ارس در استان زنجان مشخص گردید که گونه دارواش مورد نظر دارای نام علمی Arceuthobium
oxycedri (DC.) M. bieb.است .نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد که دارواش پاکوتاه اغلب درختان با حجم تاج ،مساحت
تاج ،ارتفاع و قطر برابر سینه بزرگتر را تحت تاثیر قرار می دهد .همچنین مشخص گردید که میزان آلودگی درختان ارس در جهت
های جنوبی نسبت به سایر جهات بیشتر است (فالح چای و همکاران.)1390 ،
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جنگلهای زاگرس با مساحتی بالغ بر پنج میلیون هکتار 40 ،درصد از جنگلهای ایران را به خود اختصاص داده اند (ناصری و
همکاران .)1391 ،جنگل های زاگرس یکی از اکوسیستمهای حساس ،غنی از گونههای متعدد گیاهی و جانوری و نمونه بارز
گونههای مختلف بلوط در دنیا میباشند .جنگلها ی زاگرس یکی از گنجینه ها و نمونه های بارز گونههایی مانند بلوط ،کیکم،
زالزالک ،گالبی وحشی ،دافنه و بادام وحشی در کشور است (مبارکی و توکلی)1390 ،؛ اما بیشترین درصد فراوانی در جنگلهای
زاگرس ایران متعلق به گونه ی بلوط ایرانی 1است ،بهطوری که اکثریت تیپهای جنگلی در جنگلهای زاگرس را تشکیل میدهد
(احمدی ثانی و همکاران.)1390 ،
این اکوسیستم ها که وسیع ترین جنگلهای ایران به شمار می روند ،تحت عنوان جنگلهای نیمه خشک طبقه بندی شده اند و با
اینکه از نظر تولید چوب ،اهمیت قابلمالحظه ای ندارد ،اما از نظر وسعت و مسائل محیط زیستی ،حفظ منابع آب و خاک و دیگر
خدمات اجتماعی اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردارند .این جنگلها طی دهه های گذشته به دلیل اثر عوامل اقتصادی و
اجتماعی ،نبود اعمال مدیریت جامع منابع طبیعی ،توان تولیدی خود را از دست داده بهطوریکه آینده جنگلهای منطقه را به
مخاطره افکنده است (مهدوی و همکاران .)1396 ،لذا گیاه نیمه انگلی دارواش میتواند دامنه پراکنش زیادی در سطح جنگلهای
زاگرس پیدا کند (حسینی.)1392 ،
دو گونه به نامهای  Loranthus europaeusو  L. grewinkiiاز تیره  ،Loranthaceaeدر جنگلهای زاگرس مشاهده شده
است (جزیره ای و ابراهیمی.)2003 ،2
جنگل های استان کرمانشاه در نواحی مرکزی ناحیه رویشی زاگرس قرار داشته و حدود  600هزار هکتار مساحت دارد .این جنگلها
از دیرباز توسط جوامع محلی بهره برداری شده و در معرض انواع آسیب ها بوده اند .از جمله مهم ترین آسیب هایی که موجب محو
جنگل در قسمتهایی از آن و باعث سیر قهقرایی در قسمتهای دیگر گردیده است موخور ،آفات و بیماری هاست (جزیره ای و
ابراهیمی .)2003 ،انتشار موخور 3در سطح وسیع در جنگلهای استان کرمانشاه در سالیان اخیر ،سبب آسیب رسانی شدید به این
اکوسیستم شده است .در جنگلهای استان کرمانشاه گونه  Loranthus europaeusانتشار دارد .حیدری و بیات ( )1391در
پژوهشی به بررسی وضعیت آلودگی به موخور ( )Loranthus europaeusدر درختان بلوط با ابعاد مختلف در جنگلهای گیالن
غرب ،کرمانشاه پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که  %1176درختان منطقه فوق را بلوط ایرانی تشکیل می دهد و در تمامی
گونههای منطقه گیاه موخور مشاهده شد .وضعیت آل ودگی درختهان به موخور نشان داد که بیشترین و کمترین درصد آلودگی به
ترتیب در گونههای بنه (با  )%9479و زالزالک (با  )%1579مشاهده شد و بهطور متوسط در  %1474درختان منطقه مورد بررسی کپه
های موخور مشاهده شد .نتایج کلی این پژوهش نشان داد که با افزایش مشخصه های کمی قطر برابر سینه ،ارتفاع کل و سطح تاج
درختان ،شدت آلودگی به موخور افزایش می یابد ،بهطوری که کالسه های قطری  45تا  55سانتیمتری ،کالسه ارتفاعی بیشتر از
 8متر و کالسه سطح تاج پانزده مترمربعی ( 11-13متر مربع) دارای بیشترین شدت آلودگی به موخور بودند (حیدری و بیات،
.)1391
عزیزی 4و همکاران ( )2009در پژوهشی به بررسی و شناسایی عوامل بیماری زا و پراکنش مکانی گونه موخور در جنگلهای ایالم
پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که در کالسه قطری درختان بلوط ایرانی  25-20سانتیمتری بیشترین شدت آلودگی را
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دارند .ارتفاع درختان به  4کالسه  3متری تقسیم و بیشترین آلودگی در کالسه  9تا  12و کمترین آلودگی در کالسه  1تا  3متری
مشاهده گردید (عزیزی و همکاران.)2009 ،
حسینی )2009( 1در پژوهشی به بررسی و تعیین نسبت ابتالی درختان بلوط به موخور در جنگلهای دامنه جنوبی مانشت در
استان ایالم پرداختند و نتایج نشان داد که تعداد کل  %8072درختان منطقه فوق متعلق به گونه بلوط بودند و فراوانی استقرار
موخور در بخش میانی تاج درختان بیشتر از بخشهای فوقانی و تحتانی بود (حسینی.)2009 ،
سهرابی سراج )2014( 2در پژوهشی به بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی آلودگی جنگل به گونه نیمه انگلی موخور در
جنگلهای ایالم پرداختند و نتایج حاصل از نمونه برداری حکایت از آلودگی  18درصدی منطقه جنگلی به گونه موخور داشت.
نتایج بررسی ساختار مکانی گسترش موخور با استفاده از روش واریوگرافی در زمین آمار حکایت از وجود ساختار مکانی قوی
( )%89بود .این بدین معناست که در منطقه مورد مطالعه نحوه پراکنش موخور وابسته به مکان و دارای کانون آلودگی است .شعاع
کانون آلودگی در این بررسی  206متر تعیین شد (سهرابی سراج.)2014 ،
بشکار و همکاران ( )1394در پژوهشی به بررسی الگوی توزیع مکانی درختان خشک شده در اثر حضور دارواش و پارامترهای
مربوط به تاج درختان در جنگلهای گهواره در استان کرمانشاه پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که توزیع مکانی خشکیدگی
تاج میتواند تحت تأثیر توزیع مکانی دارواش قرار گیرد .از سوی دیگور مشاهده گردید که ابعاد درخت هرچه بزرگتر باشد احتمال
خشک شدن بیشتر است .دامنة تأثیر ارتفاع درخت ،ارتفاع درخت دارواش دار ،قطر تاج ،قطر تاج دارواش دار با درصد خشکیدگی
تاج مشابه بود که این نشان میدهد این عوامل تأثیر بیشتری بر روی توزیع این متغیر دارند .در واقوع تا محدوده حدود  4000متر،
توزیع خشکیدگی در اثر دارواش تحت تأثیر این ویژگی های درختان است.
ناصری و همکاران ( )1391در پژوهشی به بررسی تأثیر موخور ( )europeaus Loranthusبرجذب عناصر غذایی بلوط
( ،)Quercus brantiiکیکم ( )Acer monspessulanumو بادام ( )Amygdalus elaeagnifoliaدر رویشگاه های
مختلف جنگلهای زاگرس پرداختند .نتایج نشان داد که مقدار نیتروژن ،فسفر ،منیزیم ،پتاسیم در برگ موخور و شاخه غیر آلوده
بادام و بلوط ایرانی بهطور معنی داری از شاخه های آلوده آن بیشتر است .آنها نشان دادند که موخور عناصر معدنی را از درختان
میزبان به ویژه در فصل بهار جذب میکند و سبب خشک شدن شاخه های آلوده آنها می شود (ناصری و همکاران.)1391 ،
نتیجه گیری
ارتباط کاهش جنگلها با اثرات متقابل عوامل حیاتی فشارهای خشکی در سراسر دنیا مطرح شده است .فشارها خشکی میتواند
اثرات منفی بر روی درختان داشته باشد و حتی در نهایت توسط یک عامل زنده ثانویه مثل دارواش ،موجب مرگ درخت شود .وارد
شدن استرس های خشکی ممکن است درختان میزبان را نسبت به اثرات منفی گیاهان نیمه انگلی مانند دارواش آسیب پذیرتر
کند .در طول زمان خشکسالی ،درختان با بستن روزنه ها تعرق را کاهش میدهند اما دارواش همچنین به این عمل ادامه میدهد و
باعث افزایش تنش های خشکی می شود.
در دارواشها معموال درصد جوانه زنی بهطور اساسی در نور نسبت به تاریکی بیشتر است و بعضی گونه ها فقط در روشنایی جوانه
می زنند؛ بنابراین رشد و باروری دارواش در محیط های روشن ممکن است بیشتر باشد .اغلب بین فراوانی باالی دارواش و شرایط
ویژه توپوگرافی همبستگی وجود دارد ،جهت ها و شیب ها می توانند با شدت کم دارواش در ارتباط باشند.
hosseini
Sohrabi Saraj
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به نظر می رسد که میزان آب میزبان نقش مهمی در توزیع و فراوانی دارواش دارد .اختالل های محیط طبیعی اثرات معنی داری
روی جمعیت دارواش در بیشتر نواحی دارد .در حاشیه جنگلها و جوامع تغییر یافته به وسیله انسآنها ،اغلب وفور دارواش بیشتر
است .قطعه قطعه شدن جنگل ،برداشت درختان ،کوددهی مرتع و توسعه جاده ها میتواند باعث افزایش کیفیت درختان باقی مانده
بهعنوان محل رویش دارواش شود؛ زیرا با پراکنده شدن درختان و کاهش رقابت وضعیت آب و مواد غذایی آنها بهبود می یابد و
این امر موجب افزایش استقرار و رشد دارواش می شود.
الگوی مکانی درختان میزبان ،فاصله بین درختان ،تراکم تاج درختان و تراکم شاخه ها و برگ های درختان ،اثرات عمده ای بر
فاصله و پراکندگی بذر دارواش دارد .درختان بزرگتر میزبان ،نسبت به درختان کوچکتر ،کمتر دچار استرس های آب می شوند.
حضور دارواش بر روی درختان آلوده نشان میده د که این درختان نسبت به درختان غیر آلوده بیشتر مستعد به آلوده شدن بوده
اند؛ بنابراین انتظار می رود درختان بلندتر و آلوده ،مکان بهتری برای استقرار دارواش نسبت به درختان کوچکتر و بدون دارواش
باشند .در نظر گرفتن موقعیت و سن دارواش در میان تاج و تنه درخت میتواند توصیفی از الگوهای هجوم را فراهم کند ،همچنین
این امکان را به ما بدهد که پی ببریم تهاجم چطور اتفاق می افتد و عملکرد درخت را به چه صورت تحت تأثیر قرار میدهد.
دارواش بهشدت معماری تاج درختان را تحت تأثیر قرار میدهد و این تأثیر میتواند بهکلی ساختار تاج پوشش جنگل را تغییر دهد.
دارواشها با وجود اندازههای کوچکی که دارند ،در حالتی که بهطور پیشرفته درختی را مورد هجوم قرار دهند ،تأثیر عمیقی بر روی
رشد آن درخت و معماری تاج درخت میگذارند.
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