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یموخور باعث اختالل در تعادل برخدارواشکهداشتاز آن حکایتیقتحقینانتایج. نشدمشاهدهکیکمشاهد اندرختيهاشاخه
وزن خشک و وزن یژه،شامل سطح، سطح وبرگمورفولوژیکصفاترويبرتأثیرياماشده،یزباندر درختان مییعناصر غذا

.نداشتیزبانمخصوص برگ درختان م

.یاسوجآلوده،شاخهیی،موخور، عناصر غذادارواشکیکم،: کلیديهايواژه

مقدمه
آنها% 40کهاندانگلینهاندانههايگونهکلازدرصدیک

ها . دارواشباشندمیریشهانگلدیگر% 60وهاشاخهانگل

انگلکهاندنهاندانهگیاهانازمتنوعوجذابگروهی
یمعدنمواددلیلینبه هموشوندمیمحسوبهاشاخه

رویناازکنند،یجذب میزباندرخت میکرهرا از پیاديز

DOI: http://dx.doi.org/10.22092/ijfrpr.2016.107642



159، شماره 14، جلد دوفصلنامه تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران

آلودهدرختدرعناصرفیزیولوژیکاختالالتدرتوانندمی
2007b(باشندداشتهزیادينقشآنآلودههايشاخهیاو

Kartoolinejad et al.,2013؛Hosseini, .(هادارواش
درحاضرحالدروبودهزروفیتتامزوفیتگیاهانی
استثنايبه(استرالیاوآسیاآفریقا،آمریکا،اروپا،سراسر

نواحیتاايحارهمعتدله،بورآل،هاياقلیمدر) تاسمانی
نهایتبیمناطقدرتنهاودارندپراکنشبیابانیوخشک

,Briggs(ندارندوجودسردیاگرم 2003; Watson,

Viscum albumگونه دارواش (چهاریرانادر). 2001 L.(،
یچشم بلبل،)Arceothobium oxycedriارس دارواش (

)Loranthus gerewinkii (موخور) وLoranthus

europaeus (رويرانگل ب-تمامتاانگلنیمهشکلبه
,Mozafarian(کنندمیزیستمیزباندرختان 2008 .(

پراکنش داشته و گونه یاموخور در سراسر دنجنس
Loranthus europaeus،ومرکزوشرقیجنوبدر

Watson(داردگسترشآسیاازبخشهایی et al., 1992.(
انگل محسوب یمهنیاهگیکینه،موخور به علت داشتن سبز

وبودهکنندهخزانیسبز و گاهیشههمیکه گاهشود،یم
هايبرگيو دارایشهگونه فاقد رین. اکندفتوسنتز تواندمی

گرد،آنمیوهباشد؛میقاشقشکلبهوگوشتیچرمی،
چسبناکیبذرهايآنداخلدرواستدرشتوزردرنگ

انتشارپرندگانتوسطیکلطوربهکه استگرفتهقرار
,Mozafarian(یابندمی یراخيهادههیگونه طین). ا2008

بابیشترداشته و یزاگرس حضور فراوانيهادر جنگل
Quercus brantii(بروداردرختان Lindl. (درختانسایرو

Amygdalus(باداممانندبرگپهن sp. ،(بنه)Pistacia sp. (
Acer(افراو sp. (داردهمزیستی)Sohrabi Saraj et al.,

ی،و جانوران انگلیاهانگیرها برخالف سا). دارواش2014
و کنندیميسپریزبانخود را با مندگیاز زیاديمدت ز

يرابطه آوندیکیخود را طیازمورد نییآب و مواد غذا
,Norton & Carpenterکنندیاز آنها جذب م ). پس (1998

از ینهح خود را با توسعه مکها آب و امالدارواشینکهاز ا
یدفتوسنتز به تولیندفرایطکردندجذب یزبانميآوندها
انگل یناوسیلهکه بهی. درختانپردازندیمودخيقندها

شده و ممکن است کمقدرتشان گیرند،یمورد تهاجم قرار م
هايتنشباهمراهتهاجمایناگرویژهبهبمانند،از رشد باز 

,Watsonباشدزابیماريعواملسایریاخشکی 2001;

Lopez et al., 2001 .(
یرتحت تأثيمتمادیانسالیزاگرس در طهايجنگل

شده و در یبدچار تخریعیطبیرو غیعیعوامل متعدد طب
و یدهآن شکننده و حساس گردیجنگلیستماکوسیجهنت

. البته اندشدهیزیولوژیکدرختان آن دچار ضعف ف
یهناحازمنتشرشدهیزگردهايو ریراخهايیخشکسال

یجه. در نتباشدیبر علت میدمزیعربيکشورهايصحرا
انتشار آن شدتشده و یشتربیراخیانموخور در سالیتفعال

,Hosseini)استشدهیشاز پیشب ارتباطدر. البته (2013
یاتو خصوصییعناصر غذايدارواش رویرتأثبا

در داخل و یمطالعاتیزبانمبرگ درختان یکمورفولوژ
اشارهاز آنها یکه به برخشدهانجامکشور ازخارج 

نتایجدر) a2007(همکارانوKartoolinejad. گرددمی
در) Viscum album(اروپاییدارواشرويبرخودتحقیق
منگنزروي،عناصرمیزانکهکنندمیبیانشمالهايجنگل

درسالمهايشاخهبهنسبتآلودههايشاخهدرپتاسیمو
که یدر حالیافته،افزایشانجیلیوممرزدرختیهايگونه

آلوده و سالم يهادر شاخهیمو کلسیزیمعناصر فسفر، من
یگردیقیتحقدرنداشتند. داريیاختالف معنیزباندرختان م
) در Loranthus europaeusدارواش موخور (يکه بر رو

میزانکهشدگزارش شد،انجام یالماستان ايهاجنگل
درمنگنزورويآهن،منیزیم،کلسیم،فسفر،ازت،عناصر
نشانخودازداريمعنیاختالفآلودهوسالمهايشاخه
بامقایسهدرآلودههايشاخهبرگوزنهمچنین. ندادند
هايشاخهبرگسطحامابود،یافتهکاهشسالمهايشاخه
نداشتندداريمعنیاختالفهمباآمارينظرازسالموآلوده

)Hosseni, 2013 .(Karunaichamyو) 1999همکاران (
برگهايدرغذاییعناصرمیزانکهکردندگزارشنیز

. استبودهزیتونسالموآلودهنهالهايازبیشتردارواش
مطالعاتاغلبدردهندمینشانهاگزارشکه گونههمان
عناصر یسهفقط مقازمینه،ایندرکشورداخلدرشدهانجام
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است شدهانجامدرختان سالم و آلوده به دارواش ینبییغذا
برگ دارواش پرداخته ییعناصر غذایريگو کمتر به اندازه

یزانمتعیینتحقیق،اینانجامازهدفرویناازشده است. 
در يفسفر، آهن و رویم،پتاسیم،سدییعناصر غذا

وو آلوده سالميهاموخور، شاخهدارواشيهابرگ
کیکم) در درختان آلودگی(بدون شاهددرختانهايشاخه
يروموخوردارواشحضورآیااین،برعالوه. استبوده

خصوصیاتبر یرباعث تأثتواندیمکیکمدرختان
برگ، وزن یژهسطح برگ، سطح وشاملبرگ مورفولوژیک

گردد. بانیزمدرختخشک و وزن مخصوص برگ 

هاروشومواد
مطالعهموردمنطقه

و ییاثر دارواش موخور بر عناصر غذابررسیبراي
ازبردارينمونهکیکم،برگ درختان یکصفات مورفولوژ

شرقیجنوبکیلومتري15درواقعمنطقه وزگ هايجنگل
طول41º51'10"تا39º51'55"محدوده دریاسوج
درشمالیعرض32º30'0"تا30º30'35"وشرقی
حداقل ارتفاع منطقه .شدانجامیراحمدو بویلویهکهگاستان

. باشدمیمتر2600حداکثرو2100آزادهاياز سطح آب
اطالعاتبراساسمنطقههواییوآبوضعیتبررسیدر
یاسوجهواشناسیایستگاه) 1385تا1365(ساله20

)، مطالعهموردمنطقهبههواشناسیایستگاهترین(نزدیک
دمايمتوسطومترمیلی7/895ساالنهبارندگیمتوسط
3/6، 4/14ترتیببهحداکثروحداقلدمايمتوسطساالنه،

انجاممشاهداتطبق.آمددستبهگرادسانتیدرجه6/22و
دارواشگونهمیزبانتنهاعنوانبهکیکممنطقه،ایندرشده

Farhadi(باشندمیموخور Kolahkaj, 2015 .(

مطالعهروش
موردمنطقهدر1393تابستاندرتحقیقاینانجامبراي

یاهی،همگن از نظر پوشش گیاتخصوصيکه دارامطالعه
(ارتفاع از سطح یتوپوگرافیاتو خصوصیغالب جنگلیپت

درصد و جهت 10-20یممالشیب،متر2100-2200یادر

مبتال به کیکمدرختاصلههفت تعداد،) بودشمالیعمومی
طوربهیکسانیباًتقریدارواش موخور با شدت آلودگ

مرحلهدرکهنحويبه،دو مرحله انتخاب شدندیطیتصادف
بهمبتالدرختان ازتعداديگردشیجنگلاساسبراول

سپس از ند،شدیینتعیدر توده به صورت تصادفدارواش
از یشتريکه فاصله بآنهاییشدهمشخصدرختان یانم

گزینشخویشاوندياثراتکاهشمنظورداشتند بهیکدیگر
سالم با یدرختان، درختیناز ایک. در مجاورت هرشدند

گرفتهنظردرشاهددرختعنوانبهمشابهظاهريشرایط
2007a)Kartoolinejadشد et al.,؛Hosseini, 2013 .(
تقریباشرایطیدارايکیکم،انتخاب شده گونه درختانکلیه

بودند،پوششتاجدرصدوارتفاعقطر،لحاظازیکسان
وهاقارچآفات،حملهتنه،درپوسیدگیعالئمفاقدینهمچن
اثرگذارعاملعنوانبهدارواشتنهاوبودههابیماريسایر

انتخابازپس. گرفتقرارمطالعهموردآلوده،درختانبر
وآلودهدرختانآلودهوسالمهايشاخهازمذکوردرختان
کهمتر 1با طول حدود شاهددرختانهايشاخهازهمچنین

میانیارتفاعدروبودگرفتهقراردرختجنوبیجهتدر
(2007aشدانجامگیرينمونهداشتند،قرارآنتاج

Kartoolinejad et al., .(و برگ دارواش شاخازهمچنین
یندر ابنابراینشد. یريگنمونهیزنیزباندرخت ميرو

برگ دارواش، يهاشامل نمونهیقتحقیمارهايمرحله ت
سالم و آلوده درختان آلوده و برگ درختان يهابرگ شاخه

برموخوردارواشاثربررسیمنظوربهسالم (شاهد) بود. 
همراهکاملبرگعدد250تعدادبرگ،غذاییعناصرمیزان

و شاهد یزبانمدرختاننظرموردهايشاخهازدمبرگبا
و بالفاصله گرفتهقرار یکیپالستهايیسهو در کیدگردجدا

ها پس از شستشو به مدت . نمونهیافتانتقال یشگاهبه آزما
خشک آوندر گرادسانتیدرجه 60يساعت در دما48

,Emami(شدپودرآسیاببابعدشده و  نمونهاز). 1996
یک گرم در کروسیبل چینی ریخته شد و در ده،شپودرهاي

اسیدبابعددرجه سلسیوس خاکستر و 550کوره دماي 
لیترمیلی50حجمبهوگیريعصارهموالردوکلریدریک

(آمونیوم زردروشبهفسفر حاصل،عصارهدر. شدرسانده
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420در طول موج اسپکتروفتومتردستگاهبا) وانادات
پتاسیموسدیمواتمیجذبدستگاهبارويوآهن،نانومتر

منظوربههمچنینشدند. یريگاندازهسنجیشعلهروشبه
یکمورفولوژصفاتياثر دارواش موخور بر رویبررس
برگ، وزن خشک و وزن یژهسطح برگ، سطح وشاملبرگ

ینبرگ از بزرگتر10تعداد کیکم،مخصوص برگ درختان 

باوشدهاسکنها . برگشديآورهر شاخه جمعيهابرگ
قرار گرفتند. وزن یريگمورد اندازهimage jافزارنرم

مخصوص برگ (از حاصلضرب وزن خشک برگ در سطح 
وزن خشک برگ بر یمبرگ (از تقسیژهکل برگ) و سطح و

Bruschiسطح برگ) محاسبه شد ( et al., ,Moradi؛2000

2014 .(

موخورهايشاخهوهابرگ: بکیکم،درختانرويموخوردارواشاستقرارنحوه: الف- 1شکل

هادادهوتحلیلتجزیه
و Excelافزار ها از نرمدادهیمقدماتوتحلیلتجزیهبراي

19نسخهSPSSافزار آنها از نرميآماروتحلیلیهتجز
آزمونازهادادهبودننرمالبراي. ابتدا شداستفاده

) Kolmogorov-Smirnov(یرنوفاسم-کولموگروف
) Levene(لونآزمونوسیلهبههاواریانسهمگنیواستفاده

نرمال بودن شرطپیشدورعایتبابنابراین. شدیبررس
ها از آزمون دادهتجزیهبرايها،یانسواریها و همگنداده

) در قالب One Way ANOVA(طرفهیکیانسوارتجزیه
از آزمون هایانگینمیسهمقابرايو یطرح کامل تصادف

,Bihamta & Zare Chahouki(شددانکن استفاده  2008.(

نتایج
و درختان سالم دارواشبرگ ییعناصر غذایزانممقایسه

کیکمو آلوده 
یم،پتاسیم،سدییغذاعناصرمیزانواریانستجزیهنتایج
یاختالف معنيو فسفر نشان داد که از نظر آماريآهن، رو

مقایسهنتایج). 1جدولوجود دارد (تیمارهاینبداري
در يو رویمعناصر آهن، پتاسیزاننشان داد که ممیانگین

يهادرختان شاهد و برگ شاخهبرگاز یشتربرگ موخور ب
عناصر ینلحاظ اازوبود کیکمآلوده و سالم درخت آلوده 

سالم و آلوده هايشاخهبرگینبداريیمعناختالفییغذا
. نداشتوجودشاهددرختوآلودهرختد

بالف
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و موخورهايبرگدرنیزسدیممقداربیشترین
مقدار ینو کمتریدمشاهده گردموخورآلوده به يهاشاخه

درمقدار فسفر کمترینآن متعلق به شاخه درختان سالم بود. 

عنصر اختالف ینو از لحاظ اداشتجودوموخوربرگ
آلودهوسالمهايشاخهوشاهددرختانینبداريیمعن

).1نمودار(نداشتوجود

مورد مطالعهتیمارهايبرگ در ییواریانس عناصر غذاتجزیه-1جدول
شاهد)درختانبرگآلوده و سالم درختان آلوده و يهاشاخهبرگموخور،(برگ 

p F MS df تغییراتمنابع عناصر
**007/0 05/5 911/306901 3 )تیمار(هاگروهبین

076/60704سدیم 24 )خطا(هاگروهدرون
27 کل

**000/0 1/10 36/171 3 )تیمار(هاگروهبین
9/16روي 24 )خطا(هاگروهدرون

27 کل
**004/0 78/5 102/0 3 )تیمار(هاگروهبین

018/0آهن 24 )خطا(هاگروهدرون
27 کل

**000/0 34/23 735/4598580 3 )تیمار(هاگروهبین
264/197027فسفر 24 )خطا(هاگروهدرون

27 کل
**000/0 01/58 34/2 3 )تیمار(هاگروهبین

040/0پتاسیم 24 )خطا(هاگروهدرون
27 کل

درصد1احتمالسطحدردار: معنی٭٭

برگ درختان سالم و آلوده یکصفات مورفولوژمقایسه
کیکم

واریانس صفات مورفولوژیک شامل سطح تجزیهنتایج 
برگ، سطح ویژه برگ، وزن خشک و وزن مخصوص برگ 

داري درختان کیکم نشان داد که از نظر آماري اختالف معنی
هاي سالم و آلوده درختان آلوده و بین صفات برگ شاخه

). نتایج مقایسه میانگین 2درخت شاهد وجود ندارد (جدول 

د که موخور تأثیري بر روي صفات مورفولوژیک نشان دا
صفات مورفولوژیک برگ درختان کیکم در منطقه مورد 

شود موخور طور که مشاهده میمطالعه ندارد. البته همان
باعث کاهش سطح، وزن خشک و وزن مخصوص برگ 

اما میزان ،استشدهدرختان میزبان نسبت به درختان شاهد 
دار ها به حدي نبوده که از نظر آماري معنیاختالف در گروه

).2(نمودار دشو
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مورد مطالعهتیمارهايدربرگغذاییعناصرمقایسه-1نمودار
)شاهددرختانبرگآلوده و سالم درختان آلوده و يها(برگ موخور، شاخه
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تیمارهاي مورد مطالعهواریانس صفات مورفولوژیک برگ در تجزیه-2جدول 
هاي آلوده و سالم درختان آلوده و درختان شاهد)(برگ موخور، شاخه

DfMSFPتغییراتمنابعصفات

برگسطح
2491/23144681/2ns096/0)تیمار(هاگروهبین

18255/8634)خطا(هاگروهدرون
20کل

برگخشکوزن
2000/0697/0ns511/0)تیمار(هاگروهبین

18000/0)خطا(هاگروهدرون
20کل

برگمخصوصوزن
2187/119691/1ns212/0)تیمار(هاگروهبین

18498/70)خطا(هاگروهدرون
20کل

برگویژهسطح
2474/133110175/0ns841/0)تیمار(هاگروهبین

18211/760518)خطا(هاگروهدرون
20کل

ns :دارمعنیاختالفوجودعدم

کیکمدرختاندرموخوربهآلودهوسالمدرختاندربرگمورفولوژیکصفاتمیانگینمقایسه-2نمودار
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بحث
انگل فاقد ریشه حقیقی است دارواش موخور گیاهی نیمه
تأمین بخشی از برايباشد و که قادر به زیستن در خاك نمی

فتوسنتز نیازمند گیاه یند افرعناصر غذایی خود براي انجام 
باشد تا عناصر غذایی و آب مورد عنوان میزبان میدیگري به

خود را بر منفی ثیر أتدست آورد و نیاز خود را از آن به
درخت میزبان از طریق جذب مواد معدنی و رقابت با 

,Briggs(گذارد بهاي آلوده شاخه 2003Jørgensen,

در در این زمینه مطالعات انجام شده بیشتردر ). ;2004
فقط مقایسه عناصر غذایی بین درختان سالم و آلوده ،ایران

2007a)Kartoolinejadاست انجام شدهبه دارواش  et al.,

Hosseini, 2013; Hosseini et al., و کمتر به );2008
.گیري عناصر غذایی برگ دارواش پرداخته شده استاندازه

کهشدمشخص ،دست آمده از این تحقیقطبق نتایج به
استثناء عنصر فسفر، مقدار عناصر غذایی سدیم، روي، آهن به

هاي آلوده و و پتاسیم در برگ دارواش در مقایسه با شاخه
سالم درختان آلوده و درختان شاهد بیشترین مقدار بود. 

گونه که قبال نیز بنابراین مطابق با نتایج این تحقیق همان
بشدتانجام عمل فتوسنتز برايها ، دارواششداشاره 

هاي خود هستند. در سایر نیازمند مواد غذایی میزبان
بیشترتحقیقات انجام شده در این رابطه نیز گزارش شده که 

یزبان خود نسبت به مها تجمع مواد غذایی باالتري دارواش
، کلسیم، دارند و تمرکز عناصر غذایی نیتروژن، فسفر، پتاسیم

بیشتر از هاي دارواش معموالًدر بافتم و سدیممنیزی
Karunaichamyهاي گیاه میزبان است (اندام et al.,

،)2005(Grieveبر اساس تحقیق انجام شده توسط ). 1999
چوب دارواش، دو برابر چوب میزبان و اسید عامل پتاسیم

همچنین مقدار . باشدبرابر چوب میزبان می5آن فسفریک
هاي سالم و آلوده هاي دارواش نسبت به شاخهفسفر در برگ

این مطلب نشان درختان آلوده و درختان شاهد کمتر بود. 
ها نیز مانند سایر گیاهان در جذب دهد که دارواشمی

عناصر به صورت انتخابی عمل کرده و برخی عناصر را 
و چون همیشه منابع مغذي یعنی کردهجذب بقیهبیشتر از 

کش گیاه میزبان براي آنها قابل دسترس آوندهاي چوبی و آب

کننداست با صرف اندکی انرژي به راحتی از آنها استفاده می
2007a)Kartoolinejad et al.,.( نتایج تحقیق همچنین

استثناء عنصر سدیم، از لحاظ سایر عناصر نشان داد به
هاي آلوده و سالم درختان داري بین شاخهاختالف معنی

شاهد وجود نداشت، اما مقدار سدیم در آلوده و درختان
هاي سالم و ه میزبان بیشتر از شاخهاهاي آلوده گیشاخه

) در 2008و همکاران (Hosseiniدرختان شاهد بود.
Carpinus(ممرزمیزبانتحقیق خود روي دو گونه 

betulus (انجیلیو)Parrotia persica (هايجنگلدر
پتاسیم،غذاییعناصرگزارش کردند که میزانهیرکانی

شاهددرختانبهنسبتآلودههايشاخهدررويومنگنز
انجیلیگونهدرفقطنیتروژنمقدارمقابلدروبودباالتر
و همکاران Kartoolinejadبود. شاهددرختانازکمتر

)a2007 نیز در تحقیق خود گزارش کردند که برخی از (
هاي آلوده افزایش یافتهشاخهعناصر مانند روي و منگنز در 

Hosseiniو عنصر منیزیم و سدیم تفاوتی نداشته است. 

میزان عنصر ) نیز در تحقیق خود گزارش کرد که2013(
هاي آلوده درختان بلوط ایرانی بیشتر از پتاسیم در شاخه

هاي سالم بوده، اما میزان عناصر ازت، فسفر، کلسیم، شاخه
هاي سالم و آلوده در شاخهمنیزیم، آهن، روي و منگنز

همچنین در مطالعه داري نداشتند.اختالف معنی
Ghodskhah & Sharifi)2012(نیز گزارش شد که مقدار

ممرز و میزباندوهرآلودههايشاخهدررويپتاسیم و
بوده است. باالترشاهددرختانبهتوسکا قشالقی نسبت

هاي آلوده و تغییرات غلظت عناصر غذایی در شاخهبنابراین
، بلکهسالم در گیاهان مختلف در همه موارد یکسان نیست

روند تغییرات تحت تأثیر افزایش غلظت در اثر کاهش رشد 
گیاه یا کاهش غلظت در اثر جذب توسط موخور خواهد 

روي درختان موخورتوان گفت که حضور میرو از اینبود. 
ته است اختالالتی را در مقادیر عناصر غذایی توانسکیکم

برگ آن به وجود آورد، که این عمل در نتیجه جذب انتخابی 
,Grieve(شودانجام میعناصر غذایی توسط موخور 

2005; Kartoolinejad et al., 2007a; Karunaichamy;

et al., انگل عناصر معدنی چون این گیاه نیمه). 1999
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,Hosseniکند (ندازه جذب نمیبه یک ادرخت میزبان را 

جذب کرده و چون بقیهو برخی عناصر را بیشتر از )2013
همیشه آوندهاي چوبی گیاه میزبان براي آنها در دسترس 

باشد با صرف اندکی انرژي به راحتی از آنها استفاده می
تواند دلیلی براي عدم وجود اختالف بین ، که این میدنکمی

غذایی آهن، روي، پتاسیم و فسفر در تجمع عناصر 
هاي آلوده و سالم درختان هاي درختان شاهد با شاخهشاخه

هاي تنشها کمتر تحت تأثیر موخوربنابراینآلوده باشد.
Karunaichamyگیرند (محیطی و شرایط اقلیمی قرار می et

al., ). در صورتی که شرایط محیطی براي گونه میزبان 1999
هاي طوالنی، گاه غنی باشد، میزبان تا مدتمناسب و رویش
ها را تحمل کرده و با آنها همزیستی خواهد وجود دارواش

دیگري مانند زاي تنشداشت. اما در صورتی که عوامل 
حمله آفات، امراض و خشکی و غیره بر گیاه میزبان وارد 

تواند این شرایط را تحمل کند و از بین خواهد آید، دیگر نمی
دلیل دیگر تغییرات عناصر ممکن ). ,2002Tainter(رفت

است به عملکرد خود عناصر غذایی برگردد. به این نحو که 
توانند هایی که بین خود دارند میکنشعناصر از طریق برهم

در نتیجه مقادیر ،در افزایش یا کاهش یکدیگر تأثیر گذاشته
Kartoolinejadمتفاوتی را داشته باشند ( et al., 2007a .(

هاي در این تحقیق مقدار عناصر روي و فسفر در شاخه
هاي سالم و درختان شاهد بود، اما آلوده بیشتر از شاخه

هاي درختان شاهد مقدار عناصر آهن و پتاسیم در شاخه
که نحوه تغییرات توان بیان کرد بیشتر بوده است. بنابراین می
اي به گونههاي آلوده و سالم ازمقادیر عناصر در بین شاخه

گونه دیگر متفاوت بوده و در هر گونه نیز با توجه به شرایط 
تواند متفاوت باشد رویشگاهی و نحوه زیست آن می

)Hosseni, برخی از نتایج این تحقیق با کهطوريبه). 2013
متفاوت بودبرخی از نتایج سایر تحقیقات در این زمینه

)Hosseini, 2013; Ghodskhah & Sharifi, 2012;

Kartoolinejad et al., 2007a(
مورفولوژیک برگواریانس صفاتتجزیههمچنین نتایج 

سطح، سطح صفات بینداريمعنیاختالفکهدادنشان
وسالمهاي شاخهویژه، وزن خشک و وزن مخصوص برگ 

البته . نداردوجودکیکمشاهددرختوآلودهدرختآلوده
روند تغییرات گرددمشاهده می2نمودار گونه که در همان

ترتیب وزن خشک و وزن مخصوص برگ بهصفات سطح،
هاي سالم و آلوده هاي درختان شاهد، شاخهدر شاخه

باشد، اما میزان اختالف درختان آلوده به صورت کاهشی می
دار گردد.ها به حدي نبوده که از نظر آماري معنیدر گروه

روي گونه بلوط ) Hosseini)2013تحقیقاتنتایج 
داري بین سطح برگ نشان داد که اختالف معنیبرودار 

اما از لحاظ وزن برگ ،درختان آلوده و سالم وجود ندارد
در تحقیقی دیگر داري وجود داشت.بین آنها اختالف معنی

هاي انجیلی و ممرز هاي شمال کشور روي گونهدر جنگل
هاي آلوده به گزارش شد که سطح و وزن برگ شاخه

هاي سالم درختان آلوده و شاهد بود دارواش کمتر از شاخه
)Hosseini et al., ها پس از آنکه دارواش). 2008

تغییراتی در سطح و کنندهاي درخت میزبان را آلوده شاخه
رویش و ها ایجاد شده و نیز کارآیی تعداد برگ آن شاخه

رقابت براي که نحويبهیابد. توده آن کاهش میمقدار زي
هاي میزبان جذب آب و یونهاي معدنی بین دارواش با شاخه

کاهش تولید و در نتیجه کاهش سطح و وزن دلیل ترین ساده
Karunaichamyبرگ گیاه میزبان است ( et al., 1999(.

هاي حفاظتی، حمایتی و هاي زاگرس که نقشدر جنگل
هاي تولید چوب تولید محصوالت فرعی آنها بیشتر از نقش

انجام است، حذف و هرس دارواش موخور باید به دقت 
که از یک طرف در صورت تشدید حضور آن طوري، بهشود

منجر به درنهایتها و تدریج باعث خشکیدگی سرشاخهبه
هاي باتوجه به نقش،د شد. از سوي دیگرمرگ میزبان خواه

و اکولوژیکی موخور مانند تغذیه پرندگان در منطقه
کاربردهاي دارویی آن مانند گسترش روزافزون داروهاي 

ها، اقدامات کنترلی نباید ضد سرطان مشتق شده از دارواش
منجر به حذف کامل آنها گردد.
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