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برخي با ) .Viscum album L( به دارواش آلودگی شدت ارتباط ميان ارزيابي
  هاي ميزبان در پارك جنگلي نور ي گونهها ويژگياز 

  
  ۱مهر  و فاطمه شايان۴نيا ، مسلم اكبري۳، سيدخالق ميرنيا۲، سيدمحسن حسيني۱*نژاد داود کرتولي

   ايران  عضو باشگاه پژوهشگران جوان و دانشجو، دانشگاه تربيت مدرس،، منابع طبيعي دانشکده ،رشته جنگلداريارشد  آموخته كارشناسي  دانش۱
  ، ايران دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده منابع طبيعي و اقتصاد جنگل،جنگلداريروه  دانشيار گ۲

  ، ايران دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده كشاورزي،روه خاكشناسي دانشيار گ۳
  ايران عضو باشگاه پژوهشگران جوان و دانشجو، ، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده منابع طبيعيو اقتصاد جنگل، روه جنگلدارياستاديار گ ۴

  )۱۹/۶/۸۶: ، تاريخ تصويب۳۱/۳/۸۵: تاريخ دريافت(

  

  چکيده

 ارتفاع و مکان  گونه ميزبان، قطر برابر سينه،مانندهايي  با ويژگي) .Viscum album L( به دارواش آلودگی بررسي ارتباط شدت برای

 که داراي تجمعي از درختان یها همنطقاي شکل، هر يك به مساحت هزار متر مربع در  ت دايرهکر ۳۰ شمارقرارگيري درختان ميزبان، 

 دارواش بر هر درخت و محل شمارت، قطر برابر سينه، ارتفاع، کردر داخل هر . دش و برداشت گزينشآلوده بودند، در پارک جنگلي نور 

. شد به دارواش ثبت آلودههاي  و نيزگونه ميزبان براي کليه پايه) در دو وضعيت مجاور حفره يا جاده و يا درون توده(يري درخت قرارگ

 بيشتر بررسیهاي موجود در منطقه مورد   به دارواش در گونه انجيلي، نسبت به ساير گونهآلودگینتايج نشان داد که فراواني و شدت 

دار مستقيمي با قطر برابر سينه و محل قرارگيري آنها در   به دارواش در درختان انجيلي رابطه معنيآلودگیدت عالوه بر اين، ش. است

ها و   درختان واقع در حاشيه حفرهشماربه طور كلي . ده نشدديداري در مورد ارتفاع درختان  حاشيه توده جنگلي داشته اما هيچ رابطه معني

دهد كه باز  اين نتايج نشان مي. ، از درختان واقع در درون توده بيشتر بوده استآلودگیراواني و يا شدت ها، چه از نظر ف يا مجاور جاده

ها را در هر منطقه افزايش   به دارواشآلودگی ظرفيتتواند  شدن تاج پوشش جنگل در اثر برداشت شديد درختان و تخريب رويشگاه مي

  .دهد

  

  هاي خزري  ، انجيلي، جنگلViscum album دارواش، گياه انگل، :ي کليديها هواژ
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 ... به دارواش آلودگیارتباط ميان شدت                                                            ارزيابي  ۱۱۲

 

  مقدمه

 از گياهان گوناگون گروهي جذاب و ١ها دارواشبه طور كلي 
هاي   اقليمها و  نظام بومر دامنه وسيعي از  كه دهستندنهاندانه 

ي بورآل، باراني تروپيكال، معتدله، و ها جنگلجهان شامل 
ي ي نيمه صحرایها هطق شامل من،زارها و نواحي خشك بيشه

. ندشو مي يافت ،آفريقا، آمريكاي جنوبي، مركزي و استراليا
 اند ه گون۱۳۰۶همگي از گياهان گلدار بوده و شامل بيش از 

  ). ۱۶(خورند  چشم نميه تنها در قاره قطب جنوب به ك
 از خانواده .Viscum album Lگونه دارواش با نام علمي 

Viscaceae     يک گياه هميشه سبز کروي و پايا بوده که 
 غير آلي های و آب و ترکيب به شمارآمده ٢ها انگل ساقه نيمه

 عمولبه طورمنامحلول را به طور مستقيم از ميزبان خود که 

د نماي ميهستند جذب ) ها هدرختان و درختچ(گياهان چوبي 
 نداشته و تنها يک بافت واقعيآنها ريشه ). ۱۹ و ۱۸، ۱۶، ۴(

زند، به داخل  پارانشيمي را که از ريشه چه بذر آنها جوانه مي
 يک ارتباط آوندي درآوندهاي ميزبان خود وارد نموده و 

نجام فتوسنتز را جذب نياز جهت ا مواد مورد ٣سلول به سلول
 نام دارد، ٤ستوريومها هنقش ديگر اين اندام ك. ندنماي مي

  ).۱۶ و ۱۱(نگهداري دارواش بر روي ساقه ميزبان است 
 است و پراکنش آن ٥نام رايج گونه اين گياه، دارواش اروپايي

 ٦Turdus viscivorousهاي دو پرنده به نام  بادر اروپا اغلب 
 راهد كه اولي از گير مي صورت  ٧Sylvia atricapillaو 

 پس از تغذيه ميوه آن، باعث ها، شاخهفضله گذاري بر روي 
انتشار دارواش شده و دومي با پاک کردن نوک و بال و پر 

  ).  ۵ و ۴(د ده ميخود، فرايند انتقال را بر ميزبان جديد انجام 

                                                 
‐۱  Mistletoe 

‐۲  Stem Hemiparasite 

‐۳  Cell to cell 

‐۴  Haustorium 

‐۵  European Mistletoe 

‐۶  Mistle Trush 

‐۷  Black Cap 

 ای ويژه برتري ها ميزبان از نظر استقرار بر روي ها دارواش
آنها تمايل به حضور بر . ت به ساير گياهان انگلي دارندنسب

هاي   در ميزبانآلودگیداشته و دامنه ايجاد  بيشماریميزبان 
  ). ۹ ( استگوناگونهاي مختلف،   بوم نظامآنان در 
 بر روي درختان ممرز، بيشتر در ايران V. albumگونه 

ت، جل انجيلي، ملج، اوجا، نمدار، پلت، آلوچه، توسکا، سفيد پل
در اروپا بر ). ۲ و ۱(د روي مي ، صنوبر و گردوو گاهي هم بيد

روي سيب، صنوبر، وليک، ون، نمدار، بلوط، اقاقيا، سدر لبنان، 
س، کاج، بيد، توس و به ندرت گالبي و به ويژه بر كافرا، الري

 و ۴، ۳(د خور ميروي درختان با پوست نرم و صاف به چشم 
۱۴.(  

 استقرار و بقا برایني نورپسند بوده و  گياهاها دارواش بيشتر
 نظربنابر ). ۱۳ و ۶(اند  بر روي ميزبان، به نور محيط وابسته

Lopez تر، داراي تاج  پيردرختان ) ۲۰۰۱( و همكاران
تري را براي گشت و  ي مناسبها مكانتري بوده و  گسترده

 ها دارواشبه طور كلي . ندده  ميگذار پرندگان تشكيل
گير، واقع در فضاي باز و با ارتفاع بلند را نسبت  درختان آفتاب

  ).۱۶ و ۱۲، ۶( ندده  ميبه ساير درختان ترجيح
انگل  نيمه به اين گونه آلودگیبا توجه به اينکه در زمينه 

ي خزري به انجام ها جنگل جامعي در های بررسینون تاك
ي درختان ميزبان و ها ويژگينرسيده و همچنين رابطه آن با 

 ش در هر يک از آنها اطالعات چنداني به دارواودگیآل ظرفيت
 بنابراين پژوهش حاضر، جهت بررسي ؛دباش  ميدر دسترس ن
 به دارواش با گونه ميزبان، قطر برابر آلودگیرابطه شدت 

 در پارك ٨ با تاج بازیها همنطقسينه، ارتفاع و قرارگيري در 
صورت ها در آن بهره برداري  اي كه مدت منطقه(جنگلي نور 
  .ده استشانجام ) نگرفته است

  

  

  ها مواد و روش

                                                 
‐۸  Open Area 



 ۱۱۳                                                                                 ١٢٢ تا ١١١، از صفحه ١٣٨٧ين ماه ، فرورد١، شماره ٦١نشريه دانشکده منابع طبيعي، دوره 

 

  موقعيت جغرافيايي منطقه

 پارك جنگلي نور با عرض جغرافيايي بررسیمنطقه مورد 
 ۵شرقي در    ۵۱° و ۵۰´  شمالي و طول جغرافيايي۳۶° و۳۴´

 كيلومتري غرب ۲۵كيلومتري شرق شهرستان نور و 
 بخشي ازشگاه اين روي. شده استشهرستان محمود آباد واقع 

. استاي كرانه درياي خزر  ي جلگهها جنگلآخرين بقاياي 
 ۴۳ و ‐۲۰ ارتفاع آن از سطح دريا به ترتيببيشينه و کمينه

.  درصد متغير است۳ تا ۰متر و شيب عمومي آن بين 
 جامعه گياهي ۵ هكتار بوده و داراي ۳۶۸۲پارك گسترده 

ستان ، توسكا)Carpino – Quercetum(بلوطستان ‐ممرز
)Alnetum –Glutinosa(انجيليستان ‐، ممرز )Carpino 
–Parroitum(توسكاستان ‐ ، ممرز )Carpinoi – 

Alnetum ( توسكاستان ‐و ليلكي )Gleditschio – 
Alnetum (دباش  مي .  

  

  بررسیروش 

 به دارواش با آلودگیرابطه شدت  تعيين به منظور
حل قرارگيري  قطر برابر سينه، ارتفاع، ممانند ييها همشخص

در وضعيت هاي مجاور حفره يا جاده و يا  (آلودهدرختان 
ت آمار کر ۳۰اين بررسی درگونه ميزبان،  و نيز) درون توده

 متر مربع ۱۰۰۰ شکل که مساحت هر يک اي دايرهبرداري 
 که داراي درختانبررسی هايي از منطقه مورد  بوده، در بخش

، ۸، ۷، ۶(د انجام ش به دارواش به طور مجتمع بودند، آلوده
از آنجا ( ،ت ارتفاع، قطر برابر سينهکردر داخل هر . )۱۶ و ۱۵

ندرت ه سانتيمتر ب ۱۰برابر سينه كمتر از  قطر باكه درختان 
 سانتيمتر مالك ۱۰، قطر بيش از  آلوده شدندبه دارواش

 دارواش بر هر شمار گونه ميزبان، ) قرار گرفتگيري اندازه
مجاورت حفره يا درون توده براي کليه درخت و قرارگيري در 

  . دشدرختان آلوده ثبت 
 و  SPSS از نرم افزارگيری بهرهي به دست آمده با ها داده

EXCELبرای.  مورد تجزيه و تحليل و پردازش قرار گرفتند 
 از  با يكديگر،ها پالتي واقع شده در ها ميزبانمقايسه فراواني 

ي ميزبان ها گونه در آلودگیآزمون مربع كاي، مقايسه شدت 
 به دارواش با قطر آلودگیاز آزمون من ويتني يو، رابطه شدت 

پيرسون ) يك مشخصه(ي ميزبان از همبستگي ها گونهو ارتفاع 
 در درختان انجيلي واقع در حاشيه آلودگیو مقايسه شدت 

  .دش گيری بهرهكواريانس تجزيه حفره و يا درون توده از 

  

  نتايج

 در اي دايرهت کر ۳۰اين پژوهش در شد، بيانهمان طور كه 
 ای گونه  به دارواش بودند بهآلوده كه داراي درختان یيها همنطق

 جدول. ي آلوده را در بر بگيرندها گونه بيشترين كه انجام شد
ت را نشان کري واقع در ها گونه شمار اطالعات مربوط به ۱
  . دده مي

ن داده  درصد آلودگي نشا۱۴/۵۷گونه سفيد پلت اگرچه 
 به آلوده ها  کرت پايه واقع شده در ۱۴ پايه از ۸است اما 

دارواش بودند؛ اين در حالي است كه گونه ممرز از نظر 
 بيشتري را به شماري آلوده در سطح پارك ها پايهفراواني 

ي آن ها پايه به طورمعمولخود اختصاص داده است اما 
زياد بوده كه پراكنده بوده و يا فاصله آنها از هم به قدري 

  .  امكان پياده كردن پالت براي هر يك از آنها وجود نداشت
 و سـفيد پلـت      ي انجيلـي، ممـرز    ها  گونه تنها،   بررسیدر اين   

 نمونه واقع شدند و هر يـك از ايـن           یها  هآلوده، در داخل قطع   
 گيـری  بهرهي آلوده، با    ها  پايهسه گونه نام برده، از نظر فراواني        

نتـايج،  .  مورد مقايـسه قـرار گرفتنـد       Chi-Squareاز آزمون   
 درصـد نـشان داد      ۹۹ي را در سطح كمتر از       دار  معنياختالف  
 .d.f = ۲ ؛P =۰۰۰/۰( آورده شــده اســت  ١شــکل كــه در 

  ).X 2 = ۵۸۶/۵۱۹؛

  

  

  

  



 ... به دارواش آلودگیارتباط ميان شدت  ابيارزي                                                            ۱۱۴

 

  ها کرتي آلوده و سالم از هر گونه در كل ها پايه شمار  ‐۱ جدول

  هاي سالم   پايهشمار  هاي آلوده  پايهشمار  ها کرت در كل شمار  نام گونه
هاي موجود در  درصد پايه
 ها کرتكل 

 ۵/۶۶  ۹۷  ۳۰۶  ۴۰۳ انجيلي
 ۷/۱۰  ۴۷  ۱۸  ۶۵  ممرز

 ۳/۲  ۶  ۸  ۱۴  سفيد پلت
 ۸/۵  ۳۵  ۰  ۳۵  پلت
 ۳/۳  ۲۰  ۰  ۲۰  اوجا
 ۱/۷  ۴۳  ۰  ۴۳  توسكا
 ۷/۰  ۴  ۰ ۴  بلوط
 ۵/۰  ۳  ۰  ۳  ون
 ۵/۱  ۹ ۰  ۹  لرگ
 ۲/۰  ۱  ۰  ۱  شمشاد
 ۵/۱  ۹  ۰  ۹  خرمندي
   %۱۰۰  ۲۷۴  ۳۳۲  ۶۰۶  مجموع

   
  

93 %

2 %5 % انجيلي
ممرز
سفيد پلت

a

b b

  
   از آزمون مربع کايگيری بهره مقايسه فراواني درختان ميزبان دارواش در پارک جنگلي نور با ‐۱ شکل

  

ي آلوده مختلف ها گونهدر  هر درخت، روی دارواش برشمار
 مقايسه Mann-Whitney U از آزمون گيری بهرهنيز با 

 شمار( به دارواش آلودگیکه شدت  نشان داد نتايج. دش
در گونه انجيلي در مقايسه با سفيد )  هر درخترویدارواش بر

و در مقايسه با ) = P ۰۰۹/۰( درصد ۹۹پلت به احتمال 

شکل . استبيشتر ) = P ۰۱۳/۰( درصد ۹۵ممرز با احتمال 
نسبت به کل درصد درختان انجيلي آلوده به دارواش را  ٢

  سانتيمتري نشان ۵ قطري های درختان آلوده در طبقه
  .دده مي



 ۱۱۵                                                                                 ١٢٢ تا ١١١، از صفحه ١٣٨٧، فروردين ماه ١، شماره ٦١نشريه دانشکده منابع طبيعي، دوره 
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   سانتيمتري۵ قطري های طبقه درصد درختان انجيلي آلوده به دارواش نسبت به کل در ‐۲ شکل

  

 دارواش   بـه  آلـوده  درختان   شمار بيشترد که   شو ميمالحظه  
 نيـز   ۸۵ و   ۸۰ های طبقه بوده و    ۳۵ و   ۳۰ قطري   های طبقهدر  

نيز درصد درختان انجيلي آلوده      ٣شکل. هيچ عضوي نداشتند  

 متـري   ۲ ارتفاعي   های طبقه را در    آلودهنسبت به کل درختان     
  .دده مينشان 
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   متري۲ ارتفاعي یها طبقه به دارواش نسبت به کل در هر يك از آلوده درصد درختان انجيلي ‐۳شکل 

  
 به دارواش نيز آلوده درختان بيشتريند شو ميده ديچنانچه 

 کمترين بوده و ۱۵ و ۱۷، ۲۱ ارتفاعي های طبقهبه ترتيب در 
  . است متر موجود ۳۱ و ۷ های طبقهآن در 

 به آلودگی از همبستگي پيرسون رابطه شدت گيری بهرهبا 
ختان انجيلي و ممرز دارواش با قطر برابر سينه و ارتفاع در در

  .دشو ميده دي نتايج آن ۳ و ۲ جدولد که در شآلوده آزمون 

  
  
  
  



 ... به دارواش آلودگیارتباط ميان شدت  ارزيابي                                                            ۱۱۶

 

  
   به دارواش با قطر و ارتفاع درختان انجيلي آلودگی رابطه شدت ‐۲ جدول

گيري شده هاي اندازه ويژگي گونه انجيلي  P R N 
۰۰۰/۰ قطر برابر سينه  ** ۳۵۶/۰  ۳۰۷ 

 همبستگي پيرسون
۲۶۹/۰ ارتفاع  ns  ۰۶۳/۰  ۳۰۷ 

  

  ي درختان ممرزها ويژگيبا )  دارواش بر هر درختشمار (آلودگی رابطه شدت ‐۳جدول 

گيري شده هاي اندازه ويژگي گونه انجيلي  P R N 
۰۰۱/۰ قطر برابر سينه  ** ۶۹۳/۰  ۱۸ 

 همبستگي پيرسون
۲۱۸/۰ ارتفاع  ns  ۳۰۵/۰  ۱۸ 

  .دار است  به معني عدم وجود اختالف معنيnsو % ۹۹ال دار در سطح احتم  به معني وجود اختالف معني**عالمت 
  
  

 ارتفاع و رابطه رگرسيوني آنها را براي ‐منحني قطر ٤شکل 
 اين چنانچه در .دده ميدرختان انجيلي آلوده و سالم نشان 

د، ارتفاع درختان انجيلي آلوده به ازاي شو مي ديدهشكل 
  . استقطري مشخص، كمتر از ارتفاع درختان 

  

y = 6.2509x0.292

R2 = 0.1547

y = 6.5435Ln(x) - 2.696
R2 = 0.2875
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   ارتفاع و رابطه رگرسيوني بين آنها در درختان آلوده و سالم انجيلي‐  منحني قطر‐۴ شکل

 
  .دده  مينشان بر روي درختان ممرز و انجيلي را  دارواششمارمنحني همبستگي و رابطه رگرسيوني قطر برابر سينه با  ٥شکل 
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y = 33.961Ln(x) - 91.011
R2 = 0.1339

y = 51.808Ln(x) - 182.19
R2 = 0.4306

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100 120
(cm) قطر برابر سينه

ت
رخ
ر د
ر ه
ش ب

روا
 دا
داد
تع

 گونه ممرز 

 گونه انجيلي

  
  ارواش بر روي ممرز و انجيلي دشمار  همبستگي و رابطه رگرسيوني بين قطر برابر سينه و ‐۵ شکل

  

ه درختان آلوده به دارواش واقع در درون توده با درختان هم
از نظر فراواني با آزمون مربع کاي ) يا جاده(حاشيه حفره 

د، درختان آلوده واقع در حاشيه شده ديند که شدمقايسه 
 نسبت به درختان آلوده واقع در درون توده از فراواني ها هتود

 )= P ۰۰۰/۰(خوردار است بيشتري بر
در بخش ديگر، درختان آلوده انجيلي به دو دسته درختان 

و درختان درون توده تقسيم بندي ) يا جاده(حاشيه حفره 
 مورد مقايسه قرار ANCOVA از آزمون گيری بهرهشده و با 
در اين مدل محل قرارگيري درختان در حاشيه حفره . گرفتند

 ثابت و قطر و ارتفاع به عنوان ملعاو يا درون توده به عنوان 
)  دارواش بر هر درختشمار(كواريانس بوده و شدت آلودگي 

 كواريانس تجزيهايج نت. فرض شده استنيز، متغير وابسته 
 همان طور كه در  . آورده شده است۴ در جدول آمده بدست

جدول نشان داده شده است اثر متقابل محل قرارگيري اين 
 نبوده اما با حذف دار معني برابر سينه  قطر×درختان آلوده 

بنابراين . هستند دار معنياين اثر از مدل هر يك به تنهايي 
ن اظهار نمود كه قطر برابر سينه و مكان درختان به توا مي

اما در اين .  اثر مي گذارندآلودگیتنهايي و مستقل بر شدت 
  . نداشته استآلودگیمدل ارتفاع هيچ اثري بر شدت 

  

  

  بحث 

يشان با يکديگر ها ميزبان از نظر اختصاصي بودن ها انگل
ي فراواني از ميزبان ها گونهگروهي داراي . هستندمتفاوت 

ي با ها انگل يا Generalist Parasitesبوده که به آنها 
ي عمومي گويند؛ در حالي که گروهي ديگر گرايش ها ميزبان

 Specialistبه داشتن تنها يک ميزبان خاص دارند و به آنها 
Parasitesالگوي عمومي در .  يا ميزبان اختصاصي گويند

داشتن يک ميزبان به طورمعمول گرا،  ي تخصصها انگلبين 
ي ديگر است که کمتر به ها ميزبانمنفرد و شمار معدودي از 

ي با ميزبان ها انگلند؛ در حالي که شو ميعنوان ميزبان واقع 
 دارند ها ميزباناز عمومي گرايش به داشتن دامنه نامحدودي 

)۱۰ .(  
 ارتفاع درختان انجيلي آلوده و سالم ‐با توجه به منحني قطر

 به آلودهد كه ارتفاع درختان انجيلي شو ميده دي )٤شکل(
. دارواش به ازاي قطري مشخص، كمتر از ارتفاع درختان است

دليل اين امر ممكن است نتيجه كاهش رويش ناشي از 
ن توا ميي باشد؛ اما به طور يقين نلانگ نيمه به گياه آلودگی

 در داخل به طورمعمول درختان سالم زيراچنين ادعايي نمود؛ 
تر   قرار گرفته و به دليل رقابت براي دريافت نور كشيدهها هتود
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كه  (ها ه و حفرها هو بلند قامت تر از درختان حاشيه جاد
  .١هستند) ندگير مي قرار ها دارواشبيشتر مورد هجوم 

 انگل نيمه گياهي پژوهش در اين بررسیگونه دارواش مورد 
 گونه ۴۵۲اي از ميزبان است که تاکنون  با طيف گسترده

 خانوده به عنوان ميزبان طبيعي ۴۴ جنس و ۹۶ميزبان از 
 آنها را بيد، صنوبر، افرا، سيب، بيشتربراي آن ثبت شده و 

ها  بررسی ).۱۹  و۳(ند ده ميزالزالک، آلو، نراد و کاج تشكيل 
ان ب ميزگزينشي عمومي گرا در ها انگلنشان داده است که 

 به صورت يک انگل تخصص گرا عمل نموده ٢در سطح محلي
 گرايش نشان ها ميزبان کمي از شمارو در هر منطقه تنها به 

 نيز گونه انجيلي بيشترين بررسی دراين). ۱۰(ند ده مي
در پارک نور نشان ي دارواش ها ميزبانفراواني را در بين ساير 

  .داده است
 نشان داده شده، ۳ و ۲  شماره هايهمان طور که در شکل

 ۳۵ و ۳۰ قطريیها طبقه درختان آلوده در شمار بيشترين
 ۱۱۰ تا ۷۰ قطري یها طبقهو )  درخت آلوده۵۲هر يك با (

بيشترين .  درخت آلوده بودندبدونهر كدام با يك درخت و يا 
 ۴۸ (۲۱ ارتفاعي یها طبقهتيب در  درختان آلوده به ترشمار
 یها طبقه كه جزء است ۱۵و )  درخت۴۶ (۱۷، )درخت

اين . آيند می شمار بهارتفاعي مياني درختان آلوده انجيلي 
د، انتشار دارواش در پارك جنگلي نور كه ده ميموضوع نشان 

  پرندگان صورتبا Endozoochoryتحت تأثير فرايند 
 استان جوان انجيلي در توده د، بيشتر متوجه درختگير مي

)۹.(  
از آنجا که قطر و ارتفاع درختان آلوده، ممکن است بر شدت 

 به دارواش در درختان واقع در حاشيه يا درون توده آلودگی
ده ش آزمون کواريانس کنترل باها  عامل، اين )۶(اثر بگذارند 

در اين مدل شدت .  آورده شد۴ جدولکه نتايج آن در 
 از قرارگيري در حاشيه حفره نبوده و تحت ، ناشيآلودگی

اما پس از حذف اثر . تأثير قطر برابر سينه درختان است
 هم براي قطر ANOVAمقادير آزمون متقابل آنان از مدل 

                                                 
‐۱  Etiolation 

‐۲  Local Level 

اين در . ندشو مي دار و هم براي محل قرارگيري درختان معني
حالي است كه ارتفاع درختان به تنهايي و نيز اثر متقابل 

ي با دار معني محل قرارگيري درختان هيچ رابطه ×ارتفاع 
ي ها پايهتفاوت ميان .  درختان نداشته استآلودگیشدت 
 پراكنش محلي نقش مهمي در فراواني و  ميزباندرختان
در هر منطقه دارد ) آلودگیشدت فور و و( دارواش انگياه

از ) انجيلي( قطر برابر سينه و گونه ميزبان بررسیدر اين ). ۶(
اند؛   به دارواش بودهآلودگیامل اثر گذار بر شدت ترين ع عمده

 به دارواش آلودگیر شدت باما عامل ارتفاع چندان تأثيري 
 درختان انجيلي پارک جنگلي نور از نظر زيرا. نداشته است

اي داشته اما تفاوت چنداني از نظر  قطر، طيف گسترده
  . ارتفاعي با يکديگر ندارند

 کنند  را منتشر ميها دارواشکه بذر ترجيح نسبي پرندگاني 
ند عامل آلودگي بيشتر درختان انجيلي با قطر و توا مي نيز

بدين صورت که پرندگان، پس از خوردن . ارتفاع متوسط باشد
بذر دارواش، چنين درختاني را جهت گشت و گذار و 
استراحت، نسبت به ساير درختان، ترجيح داده و بذر 

ي آنها به جاي ها شاخهضله بر روي  را به همراه فها دارواش
در اين ( تاج گونه ميزبان، نيز شکلساختار و . گذارند مي

ند عامل مهمي در جذب پرندگان توا مي) ، گونه انجيليبررسی
  ).۶(باشد 

 که  است، در مکان هايي٣از آنجا که دارواش گياه نورپسندي
 درختاني که توسط هامعمانند ج(شدت نور بيشتر است، 

يابد   و حضور آن افزايش ميرخداد)  برهم خورده باشدانسان
ها، پرندگان منتشر کننده آنها  عمل متقابل ميان دارواش). ۶(

هاي درختي به   برخي از گونهآلودگیو ميزبان نقش مهمي در 
توانند آفتي جدي براي  هاي دارواش مي گونه. عهده دارد

يي در خطر ها جنگل ها و درختزارهاي طبيعي باشند و يا گونه
 طبيعي و محدود پراکنش خودشان های هطق، در منانقراض
توان اظهار نمود كه سازگاري ميزبان و  مي). ۱۲(باشند 

کيفيت رويشگاه دو عامل تنظيم کننده فراواني و پراکنش 
  ها و لـه جنگـيـاشـه در حـر چند کـد؛ هـنـهست اـه دارواش

                                                 
‐۱  Heliophyte 
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برداري صورت گرفته و در   بهرهکارهای که هايی منطقه
هاي نور، عناصر غذايي و آب قابل دسترس  عاملنتيجه آن 

نند توا ميمانده افزايش يافته، به نوبه خود  درختان باقي براي
ک و وضعيت تحرها ممکن است  عامل اين. اثرگذار باشند

ه  با جانوران گردها دارواشخروجي عمل متقابل همياري 
 را تغيير داده و در ها دارواشافشان و پراکنده کننده بذر 

ي دارواش موجود بر اين درختان ها گونه و انتشار شمارنتيجه 
 به هر جهت تمامي نتايج بدست آمده در .)۶(را تغيير دهند 
 یها هطقد عالوه بر پارك جنگلي نور در من باياين بررسی

 گيري كلي در د و سپس به يك نتيجهشوديگري نيز آزمون 
  .اين زمينه پرداخته شود

  

ارتفاع جهت مقايسه قرار گيري درختان انجيلي در ) قطر برابر سينه درختان ب) ي  الفها ه براي مشخصANCOVA نتايج آزمون ‐۴جدول 

   ■حاشيه حفره و يا درون توده
قطر درختان) الف  F pميانگين مربعات مجموع مربعاتدرجه آزادي 

  ns۰۹۱/۰ ۷۶۴/۰  ۶۴/۱۸  ۶۴/۱۸  ۱  يمحل قرار گير
  ۰/.۰۰۰  ۸۶۵/۱۴**  ۴۳۲/۳۰۲۹  ۴۳۲/۳۰۲۹  ۱  قطر درخت
  ns۲۰۳/۰  ۶۵۵/۰  ۴۷۹/۴۱  ۴۷۹/۴۱  ۱  قطر× محل قرارگيري 
      ۲۱۴/۲۰۴  ۴۸۶/۷۱۴۷  ۳۵  خطا

  ۰۲۷/۰  ۳۱۶/۵*  ۴۹۷/۱۰۶۱  ۴۹۷/۱۰۶۱  ۱  محل قرار گيري
  ۰۰۰/۰  ۸۳۴/۱۶**  ۶۲۵/۳۳۶۱  ۶۲۵/۳۳۶۱  ۱  قطر درخت
      ۶۹۳/۱۹۹  ۹۶۵/۷۱۸۸  ۳۶  خطا

            ارتفاع درختان) ب

  ns۶۲/۲  ۱۱۴/۰  ۴۹۷/۷۵۰  ۴۹۷/۷۵۰  ۱  محل قرار گيري
  ns۰۰۴/۰  ۹۴۸/۰  ۲۴۷/۱  ۲۴۷/۱  ۱  ارتفاع درخت

  ns۷۲۳/۱  ۱۹۸/۰  ۵۸۹/۴۹۳  ۵۸۹/۴۹۳  ۱  ارتفاع× محل قرارگيري 
      ۳۹۹/۲۸۶  ۹۵۵/۱۰۰۲۳  ۳۵  خطا

  ns۰۱/۳  ۱۲۹/۰  ۹۸۲/۷۰۶  ۹۸۲/۷۰۶  ۱  محل قرار گيري
  ns۴۲/۲  ۷۳۹/۰  ۰۴۶/۳۳  ۰۴۶/۳۳  ۱  ارتفاع درخت

      ۱۵۴/۲۹۲  ۵۴۳/۱۰۵۱۷  ۳۶  خطا
  . باشد  دار مي  به معني عدم وجود اختالف معنيnsبوده و % ۹۵و % ۹۹دار در سطح احتمال   به ترتيب به معني وجود اختالف معني* و **هاي  عالمت ■
  

  گيري نتيجه

ن اظهار توا مي، رسیبر به طور مختصر با توجه به نتايج اين 
نمود که در پارک جنگلي نور درختان آلوده، اغلب درختاني از 

. هستند ها ه و جادها هگونه انجيلي و نيز واقع در حاشيه حفر
 دست خورده و یها هطق در منها دارواشبه عبارت ديگر شيوع 

يي كه جنگل از حالت طبيعي آن خارج شده است ها مكان
 به آلودهيي که درختان ها ه تودبنابراين در. استبيشتر 

 د پرورشي بايکارهاینجام برای اند، خور ميدارواش به چشم 
د و تا حد امکان شو مناسب کنترل ای گونه بهها  شيوع داروش

از باز شدن توده جلوگيري نموده و در صورت جنگلکاري از 
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 قرار ها دارواشي پيشرو که کمتر به عنوان ميزبان ها گونه
 ها پايهدر صورت نياز به حفظ .  نمودگيری رهبهند گير مي
 سانتيمتر ۳۰حدود (ي آلوده ها شاخهن با هرس سبک توا مي

 جلوگيری ها دارواشتا حدي از شيوع ) باالتر از ناحيه آلودگي
  ).۴(به عمل آورد 
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Abstract 
In order to investigate the relationship among mistletoe (Viscum album) infection intensity with some 

parameters, such as host species, DBH, height and location of host trees in Nour Forest Park, the number 
of 30 circular plots with an area of 1000 m2 were selected and sampled in regions had an aggregation of 
infected trees. In each plot, diameter at breast height, number of mistletoe’s clumps per each tree and trees 
location (in two conditions, adjacent to gap and inside of stand) and either  host species for all infected to 
mistletoe individuals were recorded. The results revealed that mistletoe abundance and infection intensity 
in Iron Wood trees were more than the other species in the study area. Furthermore, infection intensity to 
mistletoe in Iron trees had a direct significant relation with DBH and locating at edge of forest stand, but 
there was no relation with trees’ height as well. Totally, trees located at the edge of gap or adjacent to 
roads were more either in abundance or infection intensity than interior trees. This result shows that 
opening stand due to intense harvesting and also forest destruction can increase the potential of infection 
to mistletoes in each region.  
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