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 چکیده
اين  تكثير و پراکنش اصلي عامل. است موخور يا لورانتوس انگل نيمه گياهان زاگرس های جنگل رسان به آسيب عوامل از يكي

در  پژوهش اينبررسي شرايط آلودگي در درختان بلوط با ابعاد مختلف،  برای. شود پرندگان انجام ميبوده که توسط  بذر، گياه
 به ای دايره آری 10 نمونه قطعه 100 تعداد. شد انتخاب کرمانشاه استان در غرب، گيالن بيگي حيدر روستای عرفي سامان های جنگل
 گونه شامل نوع اطالعات و هكتار جنگل فوق پياده 200در  متر 100×200 آماربرداری به ابعاد شبكه در تصادفي -منظم روش

 سه در DMR روش به موخور انگل نيمه گياه به آلودگي شدت و تاج کوچك و بزرگ قطر و کل ارتفاع سينه، برابر قطر درختي،
درصد درختان منطقه را شامل شد و  6/77نتايج نشان داد که در ميان نه گونه درختي، بلوط ايراني به تنهايي . شد برداشت تاج قسمت

های مشاهده شده در منطقه ارزيابي گرديد. نتايج آزمون تجزيه واريانس نشان داد که بين شدت آلودگي به  اساس کل گونه اين  بر 
دار در سطح يك درصد وجود دارد و آزمون دانكن  سطح تاج درختان اختالف معنيموخور در طبقات قطر برابر سينه، ارتفاع و 

 های مشخصه مقدار افزايش باهای پارامترهای کمي درختان بود.  کننده اختالف گروهي ميانگين شدت آلودگي درختان در کالسه تأييد
 متری 9 ارتفاع درخت کالسه متری، سانتي 50 و 45 قطری های کالسه . در کليابد مي افزايش موخور به آلودگي شدت ، درختان کمي

 در موخور توسعه کنترلمبارزه فيزيكي و  بنابراين برای بودند موخور به آلودگي مقدار بيشترين دارای تاج سطح مترمربعي 15 کالسه و
 . گيرند قرار اولويت تر در بزرگ کمي مشخصات با درختان شود مي پيشنهاد پژوهش، مورد های جنگل

 
 DMR روش زاگرس، جنگل غرب، گيالن تاج، سطح سينه، برابر قطر موخور،: های کلیدی واژه     

 

 مقدمه
واقع  زاگرس خشك نيمه ناحيه در ايران غرب های جنگل

 و طبيعي جنگلي اکوسيستم دومين عنوان به و اند شده 
 توسعه در ای ويژه جايگاه دارای ايران های جنگل ترين گسترده

 کشور خاک و آب پايداری و بقا کننده تضمين و بوده اقتصادی
 ناحيه مرکزی نواحي در کرمانشاه استان های جنگل. هستند

مساحت  هكتار هزار 600 حدود داشته و قرار زاگرس رويشي

برداری  ها از ديرباز توسط جوامع محلي بهره اين جنگل دارد.
 ترين ها بوده است. عمده و در معرض انواع آسيب  شده

 و آن از هايي قسمت در جنگل محو موجب که هايي آسيب
 عبارتند است گرديده ديگر های قسمت در قهقرايي سير باعث

 جنگلي، تأمين ختاندر زيراشكوب در زراعت دام، چرای از
 و ماسه شن، معادن از برداری بهره روستايي، مصارف و سوخت
 و آفات چوبي و غير محصوالت از برداری موخور، بهره سنگ،

https://mail.google.com/mail/u/0/h/15rylm2qmjcoy/?&cs=wh&v=b&to=m.haidari@areeo.ac.ir
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 انتشار موخور (.Jazirehi & Ebrahimi, 2003) ها بيماری
(Loranthus )کرمانشاه در  استان های جنگل در وسيع سطح در

رساني شديد به اين اکوسيستم شده  آسيبساليان اخير، سبب 
 شناخته دنيا در تاکنون عالي گياهي گونه 2500 از بيش است.
 زندگي ديگر گياهان روی انگل نيمه و انگل صورت به که شده
کنند  مي ميوه و گل توليد خود، ميزبان گياهان مانند و کرده

(Parker & Riches, 1993) .ايجاد طريق از گياهان اين 
 و آب جذب در رقابت با ميزبان گياه در هورموني اختالالت

 زوال حياتي، های فعاليت در نقصان باعث گياه، نياز مورد امالح
 & Mobaraki) شود مي ميزبان مرگ نهايت در و خشكيدگي و

Tavakoli, 2011.) 
 و Loranthus europaeus های نام به دو گونه 

L. grewinkii تيره از Loranthaceae، بودن دارا با که 
 آن خام شيره از و مستقر درختان شاخه روی بر سبزينه،
 را ميزبان گياه ضعف موجبات نتيجه در و کنند مي استفاده
 & Jazirehi) است شده مشاهده زاگرس در آورند، مي فراهم

Ebrahimi, 2003.) های استان کرمانشاه گونه در جنگل 
Loranthus europaeus .اين گونه مورد در انتشار دارد 

 توده توانند مي( هرمافروديت) ماده و نر دوجنسي های گل
پراکنش و  اصلي کنند. عامل ايجاد را انگل از ای فشرده
 شدن خورده از است و پس بذر دارواش، انگل گياه تكثير

 مانده جای به درختان بر فضله صورت به پرندگان، آن توسط
 جوانه کافي رطوبت جذب و شرايط شدن مساعد با و

 .است پرندگان رفتار تأثير تحت آن پراکنش بنابراين. زنند مي
 گياهان به درختان آلودگي و پراکنش بر متعددی عوامل

 اقليمي، پارامترهای از عبارتند که دارد تأثير انگل نيمه
 کيفي و کمي مشخصات و درختي گونه نوع فيزيوگرافي،

 گياهان به درختان آلودگي وضعيت بررسي زمينه در. درختان
 در متعددی تحقيقات آن، گسترش بر مؤثر عوامل و انگل نيمه

 Shakari: از عبارتند که است شده انجام کشور خارج و داخل
   grewingkiiگونه به آلودگي ميزان تحقيقي در( 1999)

Loranthus گزارش درصد پنج را ايالم استان های جنگل در 
 و درصد 6/58 را وحشي گونه گالبي روی خسارت و کرد

 درختان. کردند گزارش درصد 29 را وحشي گونه آلبالوی روی

 را آلودگي ميزان بيشترين متر سانتي 50 سينه بيشتر از برابر قطر
 و بررسي به پژوهشي در( 2009) همكاران و Azizi .داشتند

 در موخور گونه مكاني پراکنش و زا بيماری عوامل شناسايي
قطری  در کالسه که داد نشان نتايج و پرداختند ايالم های جنگل

 شدت بيشترين متری سانتي 25-20 درختان بلوط ايراني
 تقسيم متری 3 کالسه 4 به درختان ارتفاع. شد مشاهده آلودگي

 در آلودگي کمترين و 12 تا 9 کالسه در آلودگي بيشترين و
 درHosseini (2009 ). گرديد مشاهده متری 3 تا 1کالسه

 به بلوط درختان ابتالی نسبت تعيين و بررسي به پژوهشي
 جنوبي دامنه های جنگل در( Loranthus europaeus)موخور 
 کل تعداد که داد نشان نتايج و پرداختند ايالم استان در مانشت

 و بودند بلوط گونه به درختان منطقه فوق متعلق% 2/80
 از بيشتر درختان تاج مياني بخش در موخور استقرار فراواني
 و Sharifi Moghadam .بود تحتاني و فوقاني های بخش

 بر روی دارواش اثر بررسي به پژوهشي در( 2010) همكاران
 جنگلي درختان فيزيولوژيكي و ظاهری خصوصيات برخي

 ابتال درصد و شدت بيشترين که داد نشان نتايج و پرداختند
 Sohrabi. است آن فوقاني قسمت و انجيلي گونه به مربوط

Saraj تغييرات بررسي به پژوهشي در( 2014) همكاران و 
 موخور انگلي نيمه گونه به جنگل آلودگي بندی پهنه و مكاني

(Loranthus europaeus) و پرداختند ايالم های جنگل در 
 درصدی 78 آلودگي از حكايت برداری نمونه از حاصل نتايج
 ساختار بررسي نتايج. داشت موخور گونه به جنگلي منطقه
 در واريوگرافي روش از استفاده با موخور گسترش مكاني
 و بوده%( 89) قوی مكاني ساختار وجود از حكايت آمار زمين
 موخور پراکنش نحوه مطالعه مورد منطقه در که معناست بدين

 کانون شعاع. است آلودگي کانون دارای و مكان به وابسته
 و Bashkar .شد تعيين متر 206 بررسي اين در آلودگي

 مكاني توزيع بررسي به پژوهشي در( 2015) همكاران
 های ويژگي با ارتباط در دارواش اثر در درختان خشكيدگي

 ارتفاع پارامترهای داد که نشان نتايج و پرداختند آنها تاج
 تاج قطر تاج، قطر دار، دارواش درخت ارتفاع درخت،
 تأثير دارد و تا بر توزيع و درصد انتشار دارواش دار دارواش
 دارواش اثر در خشكيدگي توزيع متر، 4000 حدود محدوده
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  Elmoreو  Perry.است درختان های ويژگي تأثير تحت

 و دارواش به آلودگي شدت به بررسي تحقيقي در( 2001)
 ها دارواش که پرداختند و نتايج نشان داد درختان خشكيدگي

 محل در تورم و کجي و رويش باعث کم، های آلودگي در
 فيزيولوژيك نقص ايجاد باعث کلي طور به و شوند مي آلودگي

 خيلي های آلودگي در اما شوند، مي درختان شدن بدشكل و
 با درخت ميزبان تاج اعظم قسمت که زماني يعني شديد

 درخت باره يك مرگ باعث شود،  جايگزين دارواش های کپه
 به پژوهشي در( 2011) همكاران و Kumbasli .شود مي

 Loranthus europaeus زرد دارواش توزيع و ميزبانان بررسي

Jacq. نتايجشان و پرداختند ترکيه شمال بلوط های جنگل در 
 پوشش، تاج تراکم درخت، اندازه گونه، عوامل که داد نشان

 فراواني و توسعه در کليدی عوامل تاج سطح و درختان ارتفاع
 در( 2013) همكاران و Kolodziejek. هستند دارواش گياهان

 اروپايي دارواش ميزبان و فراواني توزيع، بررسي به پژوهشي

(Viscum album Subsp. albumدر ) لودز شهر (Lodz )در 
 بلندتر، ارتفاع با درختان که داد نشان نتايج و پرداختند هلند

 اروپايي دارواش انگلي نيمه گياه به آلودگي معرض در بيشتر

 بررسي به پژوهشي در( 2014) همكاران و Rahmadهستند. 
 کنار درختان در دارواش انگلي نيمه گياه توزيع و فراواني

 پرداختند مالزی در( Penang) پنانگ منطقه در جنگلي های جاده
به  بستگي دارواش انگلي نيمه گياهان فراواني که داد نشان نتايج و

 .دارد ميزبان درختان تاج شكل و ارتفاع قطر،
در  Loranthus europaeusانتشار گونه  به توجه با
 زمينه در جامع تحقيقي دارد ضرورت های استان کرمانشاه، جنگل
وضعيت شدت آلودگي به موخور در درختان با ابعاد  بررسي

 درختان( صورت تاج سطح و ارتفاع سينه، برابر متفاوت )قطر
 به آلودگي وضعيت بررسي پژوهش اين از هدف بنابراين. گيرد
 در متفاوت ابعاد بلوط با درختان در موخور انگلي نيمه گياه

 . است( کرمانشاه استان غرب) غرب گيالن شهرستان های جنگل
 

 ها روش و مواد
 عرفي سامان های جنگل اجرای اين تحقيق، برای
 گيالن شهر کيلومتری 21 فاصله در بيگي حيدر روستای

در اين سامان  موخور حضور کرمانشاه( که)در استان  غرب
 (.1 شكل) شد انتخاب بود، عرفي مشهود

 

 
 استان و کشور در مطالعه مورد منطقه موقعیت -1 شکل
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 بارندگي( 1390تا  1370)بازه زماني  بلندمدت ميانگين
آمبرژه  براساس منحني و متر ميلي384 غرب گيالن شهرستان

ميانگين دمای ساالنه . است خشك نيمه و گرم نسبتاً اقليم دارای
 .(Nasrollahi et al., 2014) گراد است سانتي درجه 1/21

 
 پژوهش روش

 از هكتار 200سطح  تحقيق اين اجرای جهت
 آلودگي که بيگي حيدر روستای عرفي سامان های جنگل

شد. در  در آن مشهود بود، انتخاب موخور گياه به
درختي های منطقه مورد پژوهش تعداد هشت گونه  جنگل

درصد، و ديگر  6/77مشاهده شد. گونه بلوط ايراني 
ها )ارژن، بادام، بنه، زالزالك، کيكم، گالبي وحشي و  گونه

ای جنگل مورد  درصد ترکيب گونه 4/22مازودار( 
پژوهش را تشكيل دادند و آلودگي به موخور در تمام 

( و باتوجه به مشاهده 1ها مشاهده شد )جدول  گونه
در تمامي قطعات نمونه، اطالعات تمامي انتشار موخور 

ها با يكديگر ارزيابي شدند.  قطعات نمونه و گونه
آماربرداری  شبكه در تصادفي -منظم شيوه به آماربرداری

 نمونه قطعه 100 تعداد و شد اجرا متر 100×200 به ابعاد
شد )شدت آماربرداری  برداشت و پياده ای دايره آری 10

بر نوع گونه درختي،  عالوه نمونه قطعه هر در. پنج درصد(
 کل، ارتفاع برابرسينه، قطر شامل درختان کمي مشخصات

 به آلودگي وضعيت درختان، تاج کوچك و بزرگ قطر
 و مياني فوقاني،) تاج قسمت سه در DMR روش اساس بر

 ها شاخه روی انگلي نيمه گياه های کپه و تعداد (تحتاني
 اطالعات کسب و تشريح روش ترين عمومي. شد ثبت
 DMR روش انتشار دارواش شدت تعيين جهت قبول قابل

 است( پاکوتاه دارواش بندی درجه روش) معني به
(Hawksworth, 2002.)  دارواش برای ابتدا روشاين 

 شد گرفته کار به ها دارواش تمام برای سپس و پاکوتاه
(Tsopelas et al., 2004). زنده تاج ابتدا روش اين در 

 و مياني فوقاني، بخش سه به بصری صورت به درخت
 به تاج از بخش هر برای سپس. شود مي تقسيم تحتاني

: شود مي اعمال بندی درجه زير صورت به و جداگانه طور

 و اندک آلودگي برای يك رتبه آلودگي، بدون صفر يا رتبه
 دو رتبه و باشند آلوده ها شاخه نصف از کمتر که زماني يا

 ها شاخه نصف از بيشتر که زماني يا شديد آلودگي برای
 جمع از درخت هر در آلودگي شدت. باشند آلوده
 تاج بخش سه اين از هريك برای شده ثبت های رتبه

 شديد آلودگي با درختان روش اين گردد. در مي حاصل
گيرند  مي صفر عدد آلودگي فاقد درختان و شش عدد

(Hawksworth, 2002; Ciesla, 1997 .) کالسه هفت
شدت آلودگي به عبارتند از کالسه بدون آلودگي )شدت 
صفر(، آلودگي خيلي کم )شدت يك(، آلودگي کم )شدت 
دو(، آلودگي متوسط )شدت سه(، آلودگي باال )شدت 
چهار(، آلودگي شديد )شدت پنج( و کامالً آلوده )شدت 
شش(. برای هر درخت يك عدد )کد شدت آلودگي 

ميانگين شدت آلودگي درختان  آيد و دست مي موخور( به
در هر کالسه )قطر برابر سينه، ارتفاع و سطح تاج 
درختان( محاسبه شد و نتايج در قالب اشكال تنظيم شد 

های  (. همچنين درصد درختان در کالسه3)مانند شكل 
های مورد پژوهش )قطر برابر  شدت آلودگي در مشخصه

در قالب  سينه، ارتفاع و سطح تاج( محاسبه شد و نتايج
 (.4شكل تنظيم شد )مانند شكل 

 مقايسه ميزان آلودگي به موخور در درختان جهت
از طبقات قطری، ارتفاع و سطح تاج  بررسي مورد

درختان استفاده شد. در اين پژوهش از طبقات قطر برابر 
متری، دو  سينه، ارتفاع و سطح تاج به ترتيب پنج سانتي

 به درختان د. ارتفاعمربعي استفاده ش متری و چهار متر
 تقسيم متر 8 بيشتر از و 8-6 ،6-4 ،4-2 کالسه چهار
 به مربعي متر 4 های کالسه در درختان تاج سطح. شدند
 بندی تقسيم مربع متر 17-14 و 13-10 ،9-6 ،5-1 شرح
 سينه، برابر قطر های کالسه در آلودگي شدت و شدند

 . شدند مقايسه يكديگر با تاج درختان سطح و ارتفاع
اسميرنوف -ها با آزمون کولموگروف نرمال بودن داده

 واريانس تجزيه آزمون ها نرمال بودند. از انجام شد و داده
 های کالسه در به آلودگي شدت مقايسه برای طرفه يك
شد،  استفاده تاج درختان سطح و ارتفاع سينه، برابر قطر
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همچنين از آزمون دانكن برای مقايسه گروهي شدت 
 و ارتفاع سينه، برابر قطر های آلودگي به موخور در کالسه

 از استفاده با ها داده شد. آناليز استفاده تاج درختان سطح
 . شد انجام  SPSS 18 برنامه

 نتایج

درخت  883هكتار( تعداد  10در کل قطعات نمونه )
اصله  3/88ثبت شد که متوسط تعداد درختان در هكتار 

 است.
 

 در منطقه مورد پژوهش Loranthus europaeusها به  ای درختان و وضعیت آلودگی آن ترکیب گونه -1جدول 

 درصد تعداد )کل درختان( نام علمی گونه ردیف
 وضعیت آلودگی به موخور )درصد(

 دارای آلودگی سالم

 Prunus scoparia 25 8/2 12 88 ارژن 1

 Quercus brantii 685 6/77 4/33 6/66 بلوط ايراني 2

 Amygdalus communis L. 11 25/1 1/9 9/90 بادام 3

 Pistacia atlantica 39 4/4 1/5 9/94 بنه 4

 Crataegus aronia (L.) Bosc 69 8/7 1/84 9/15 زالزالك 5

 Acer monspessulanum 25 8/2 4 96 کيكم 6

 Pyrus boissieriana 11 25/1 1/9 9/90 شيحگالبي و 7
 Quercus infectoria 18 1/2 4/44 6/55 مازودار 8

 4/74 6/25 100 883 کل

 4/74 6/25 100 3/88 در هكتار

 

درصد درختان منطقه فوق را  6/77نتايج نشان داد که 
های منطقهه   دهد و در تمامي گونه بلوط ايراني تشكيل مي

موخور مشاهده شد. وضهعيت آلهودگي درختهان بهه      گياه
موخور نشان داد که بيشترين و کمترين درصد آلودگي بهه  

  (9/15( و زالزالك )بها  9/94های بنه )با  ترتيب در گونه
درصهد درختهان    4/74مشاهده شد و به طور متوسط در 

 ههای موخهور مشهاهده شههد     منطقهه مهورد پهژوهش کپهه    
 (.1)جدول 
 برابرسینه قطری  طبقات در موخور گیاه به آلودگی وضعیت

 دارای بررسي مورد توده دهد که نشان مي 2شكل 
 است. جوان ناهمسال ساختار

 درختان آلودگي شدت دهد که بين نشان مي 3جدول 
 اختالف درختان قطر برابر سينه طبقات در موخور به

 دارد. وجود دار معني
ميانگين دهد که بيشترين و کمترين  نشان مي 3شكل 

)با  45شدت آلودگي به موخور به ترتيب در طبقه قطری 
 ( وجود دارد.68/0)با شدت  10( و 4/4
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 پژوهش مورد جنگل در قطری طبقات کل( درتعداد ) درختان پراکنش -2 شکل
 

  سینه  برابر قطری طبقات در Loranthus europaeus به آلودگی شدت واریانس تجزیه آزمون نتایج -2 جدول

 .F Sig مربعات میانگین آزادی درجه مربعات مجموع  کمی مشخصه

 قطری طبقات

 درختان

 000/0** 595/45 075/42 9 667/378 گروه بين

   923/0 874 530/806 گروه داخل

    883 207/1185 کل

 درصد 99 سطح در دار معني اختالف دارای** 

 

 
 در طبقات قطر برابر سینه در جنگل مورد پژوهش Loranthus europaeusمیانگین شدت آلودگی به  -3شکل 
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 قطر برابر سینه طبقات در آلودگی شدت تفکیک به درختان درصد  -4 شکل

 

 متریسانتي 10 قطری طبقه که دهدمي نشان 4 شكل
 با درختان بيشترين و آلوده درختان درصد کمترين دارای

 وجود 55 تا 50 قطری طبقات در شديد و باال آلودگي
 . دارند

 
 درختان ارتفاعی  طبقات در موخور گیاه به آلودگی وضعیت 

 به درختان آلودگي شدت بين که دهد مي نشان 3جدول 
 وجود دار معني اختالف درختان ارتفاع های کالسه در موخور

 دارد.
دهد که بيشترين و کمترين ميانگين  مينشان  5شكل 

شدت آلودگي به موخور به ترتيب در کالسه ارتفاعي نه متر 
 ( مشاهده شد.76/0( و پنج متری )با شدت 3)با 

 متری نه کالسه ارتفاع درختان که دهد مي نشان 6شكل 
 کامالً و شديد باال، متوسط، آلودگي درصد بيشترين دارای
 درصد بيشترين دارای متری پنج ارتفاع کالسه هستند آلوده

 هستند. آلودگي بدون درختان

 

  درختان ارتفاع های کالسه در Loranthus europaeus به آلودگی شدت واریانس تجزیه آزمون نتایج -3 جدول

 .F Sig مربعات میانگین آزادی درجه مربعات مجموع  کمی مشخصه

 ارتفاع های کالسه

 درخت

 000/0** 288/91 768/93 3 303/281 گروه بين

   027/1 880 904/903 گروه داخل

    883 207/1185 کل

 درصد 99 سطح در دار معني اختالف دارای** 
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 های ارتفاعی درختان در جنگل مورد پژوهش در کالسه Loranthus europaeusمیانگین شدت آلودگی به  -5شکل 
 

 
 (متری 2 طبقات) ارتفاعی طبقات در آلودگی شدت تفکیک به درختان درصد -6 شکل

 

 تاج های سطحکالسه در موخور گياه به آلودگي وضعيت -
 درختان

 به درختان آلودگي شدت بين که دهد مي نشان 4جدول 
 دار معني اختالف های سطح تاج درختان کالسه در موخور
 دارد. وجود

دهد که بيشترين و کمترين ميانگين  نشان مي 7شكل 
شدت آلودگي به موخور به ترتيب در کالسه سطح تاج 

( مشاهده 83/0مربعي )با شدت  ( و سه متر9/2پانزده )با 
 شد.

 15 تاج سطح کالسه درختان که داد نشان 8شكل 
 کامالً و شديد باال، آلودگي درصد بيشترين دارای مترمربع

 درختان درصد بيشترين مترمربعي سه کالسه و هستند آلوده
 گيرد. را در بر مي بدون
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۲۰ 

۴۰ 

۶۰ 
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 کالسه های شدت آلودگی به گیاه موخور  

 سه متری پنج متری هفت متری نه متری
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  درختان تاج سطح های کالسه موخور در به آلودگی شدت واریانس تجزیه آزمون نتایج -4 جدول

 .F Sig مربعات میانگین آزادی درجه مربعات مجموع  کمی مشخصه

 000/0** 675/76 868/81 3 605/245 گروه بين درختان تاج سطح

   068/1 880 602/939 گروه داخل

    883 207/1185 کل

 درصد 99 سطح در دار معني اختالف دارای** 

 

 
 های سطح تاج درختان درختان در جنگل مورد پژوهش در کالسه Loranthus europaeusمیانگین شدت آلودگی به  -7شکل 

 

 
 ( مترمربعی 4 های کالسه) درخت تاج سطح های کالسه در آلودگی شدت تفکیک به درختان درصد  -8 شکل
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  بحث
 اکولوژيكي، ويژه جايگاه دارای زاگرس های جنگل
آب  پايداری و بقا کننده تضمين و بوده اجتماعي و اقتصادی

 به رسان آسيب مهم عوامل از يكي. هستند کشور وخاک 
 است. هدف موخور انتشار و توسعه زاگرس، های جنگل

 ابعاد پذيری آسيب و حساسيت بررسي حاضر پژوهش
بود. در جنگل مورد  موخور به آلودگي به نسبت درختان

درخت در هكتار وجود داشت و گونه  3/88پژوهش تعداد 
ای جنگل مورد  درصد ترکيب گونه 6/77بلوط ايراني 

آلودگي درختان به است. وضعيت  پژوهش را تشكيل داده 
موخور نشان داد که بيشترين و کمترين درصد آلودگي به 

( و زالزالك )با 9/94های بنه )با  موخور به ترتيب در گونه
درصد  4/74مشاهده شد و به طور متوسط در   (9/15

های موخور مشاهده شد  درختان منطقه مورد پژوهش کپه
بيان کردند  (2014) همكاران و Sohrabi Saraj(. 1)جدول 

مبتال بوده  موخور گونه به جنگلي ايالم منطقه درصد 78که 
و هر دو تحقيق تأييد کننده سطح وسيع انتشار گياهان 

های مورد پژوهش است. با توجه  انگل موخور در جنگل نيمه
بايد ارزيابي جامع در  به انتشار موخور در سطح وسيع، مي

ط بذر و به کمك اين زمينه انجام شود. پراکنش موخور توس
شود و درختان بسته به گونه و ابعاد  پرندگان انجام مي

متفاوت، به عنوان مقصد بذر موخور انتخاب مي شوند. ابعاد 
های قطر برابر سينه،  درختان تحت تأثير مستقيم مشخصه

ارتفاع و سطح تاج درختان قرار دارد. نتايج آزمون تجزيه 
دت آلودگي به موخور طرفه نشان داد که بين ش واريانس يك

در طبقات قطری برابر سينه درختان در سطح يك درصد 
( و درختان با قطر 2دار وجود دارد )جدول  اختالف معني

دارای بيشترين و  متری( سانتي 50تا  40برابر سينه بيشتر )
متری دارای کمترين شدت  سانتي 10درختان طبقه قطری 

(. 4و  3ند )شكل انگل موخور بود آلودگي به گياهان نيمه
دار بودن  همچنين نتيجه آزمون دانكن، تأييد کننده معني

اختالف ميانگين شدت آلودگي درختان در طبقات قطری 
توان ارزيابي  (. بنابراين مي3است )شكل  مورد پژوهش بوده

کرد که درختان با قطر برابر سينه بزرگتر، بيشتر ميزبان 

راحت پرندگان و توان در استموخور بوده و علت را مي
تر و همچنين شيرابه و  پرواز بيشتر بر فراز درختان بزرگ

تر نسبت  مواد غذايي بيشتر درختان با قطر برابر سينه بزرگ
 ابعاد تأثير دهنده نشان موضوع اين .(Ward, 2005)داد 

 افزايش با که است ها آن در موخور حضور در درختان
 موخور به آلودگي شدت درختان، سينه برابر مشخصه قطر

 همكاران و Shakari (1999)، Azizi يابد. مي افزايش
(2009)، Sharifi Moghadam و( 2010) همكاران و 

Rahmad درختان که کردند بيان( 2014) همكاران و 
 معرض در بيشتر( متر سانتي 50 از بيشتر قطر) قطورتر
 حاضر تحقيق نتايج کننده تأييد هستند که موخور به آلودگي
 . هستند

ارتفاع درختان، ديگر مشخصه کمي بوده که تأثير مستقيم 
بر ابعاد درختان دارد. نتايج نشان داد که بيشترين و کمترين 
ميانگين شدت آلودگي درختان در کالسه ارتفاعي نه متری و 
پنج متری مشاهده شد. نتايج آزمون تجزيه واريانس نشان 

ر در چهار کالسه داد که اختالف بين شدت آلودگي به موخو
( و آزمون دانكن، 3دار است )جدول  ارتفاعي درختان معني

دار بودن اختالف بين گروهي شدت آلودگي  تأييد کننده معني
درختان در چهار کالسه سطح تاج درختان بوده است )شكل 

(. بنابراين درختان با ارتفاع بيشتر، در معرض انتشار 5
درختان با ابعاد شديدتر موخور قرار داشته و در کل 

تر )قطر برابر سينه و ارتفاع( به آلودگي با درجات  بزرگ
 تأثير دهنده نشان موضوع اين شوند و شديدتر مبتال مي

 ها آن در و انتشار موخور حضور در درختان ارتفاع )ابعاد(
 موخور به آلودگي ميزان درختان، ارتفاع افزايش با که است

 Sharifi ،(2009) همكاران و Azizi يابد. مي افزايش

Moghadam (2010) همكاران و، Kolodziejek و 
 و( 2014) همكاران و Rahmad ،(2013) همكاران

Kumbasli با درختان که کردند بيان( 2011) همكاران و 
 هستند که موخور به آلودگي معرض در بيشتر بلندتر، ارتفاع

ين با نتايج تحقيق حاضر در يك راستا هستند و علت ا
موضوع دو اشكوبه بودن درختان با ارتفاع بيشتر در جنگل 

های با پراکنش ارتفاعي )ارتفاعي درختان(  است و توده
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شوند. درختان با  تر، بيشتر توسط پرندگان انتخاب مي متنوع
های قطورتر بوده و فضای  ارتفاع بيشتر دارای تنه و شاخه

مل تری را برای نشست و برخاست پرندگان )عا مناسب
نمايند و درختان با ارتفاع بيشتر  انتشار موخور( فراهم مي

 .(Ward, 2005) دارای شيرابه و مواد غذايي بيشتری هستند
سطح تاج درختان يكي از پارامترهای مؤثر بر توان 
توليدی درختان بوده و تأثير مستقيم بر ميزان فتوسنتز دارد و 

و توليد شيرابه تر، توانايي فتوسنتز  درختان با ابعاد بزرگ
بيشتری دارند. نتايج آزمون تجزيه واريانس نشان داد که بين 

های سطح تاج  ميانگين شدت آلودگي به موخور و کالسه
( و به ترتيب 4دار وجود دارد )جدول  درختان اختالف معني

های  بيشترين و کمترين شدت آلودگي به موخور در کالسه
ده شد. نتايج آزمون مربعي مشاه سطح تاج پانزده و سه متر

دانكن تأييد کننده اختالف بين گروهي ميانگين شدت 
(. 7های سطح تاج است )شكل  آلودگي درختان در کالسه

بنابراين بيشترين درصد درختان کامالً آلوده و دارای آلودگي 
 15تر )سطح تاج  شديد در درختان با سطح تاج گسترده

أثير پارامتر سطح مربعي( مشاهده شد که تأييد کننده ت متر
تاج درختان بر ميزان انتشار و آلودگي به موخور است، 

 به آلودگي ميزان درختان، تاج سطح افزايش که با طوری به
 و Bashkarيابد. پژوهشگراني مانند  مي افزايش موخور

و  (2011) همكاران و Kumbasli، (2015) همكاران
Rahmad اندازه  بيان کردند که شكل و (2014) همكاران و

انگل تأثير دارد که علت  تاج بر ميزان آلودگي به گياهان نيمه
توان در توان توليدی بيشتر )فتوسنتز و توليد شيرابه(  را مي

انگل در  تر دانست و گياهان نيمه درختان با تاج بزرگ
يابند تر پراکنش بيشتری مي و تاج بزرگ های قطورتر شاخه

(Naseri et al., 2010). تر با  درختان با تاج بزرگ از طرفي
توجه به ايجاد سايه و استتار بهتر )نسبت به درختان دارای 
تاج کوچكتر(، بيشتر در معرض حضور و نشست و برخاست 

ها قرار دارند و طبيعتاً در  سازی آن پرندگان و حتي النه
 های شديدتر قرار دارند. معرض آلودگي

 قطر کمي های مشخصه افزايش با که داد نشان کلي نتايج
 به آلودگي شدت درختان، تاج سطح و کل ارتفاع سينه، برابر

 تا 45 قطری های کالسه که طوری يابد، به مي افزايش موخور
 کالسه و متر 8بيشتر از  ارتفاعي کالسه متری، سانتي 55

 متر مربع( دارای 17-13) مترمربعي سطح تاج پانزده
بودند. علت کلي آن را  موخور به شدت آلودگي بيشترين

انگل در تنه  توان در قابليت استقرار بهتر بذر گياهان نيمه مي
تر و همچنين توليد مواد مورد  و شاخه درختان با ابعاد بزرگ

انگل توسط درختان  نياز )شيرابه و فتوسنتز( گياهان نيمه
 همكاران و Shakari (1999)، Aziziبزرگ نسبت داد. 

(2009)، Sharifi Moghadam (2010) همكاران و، Perry 

 بيان( 2011) همكاران و Kumbasli وElmore   (2001 )و
 و ارتفاع سينه، برابر قطر کمي مشخصات با درختان که کردند
 موخور به آلودگي معرض در بيشتر تر، بزرگ تاج سطح

های  هستند. با توجه سطح وسيع و آلودگي شديد جنگل
شود جهت مبارزه  مورد پژوهش به موخور، پيشنهاد مي

انگل( با توسعه و انتشار  های گياه نيمه فيزيكي )حذف کپه
تر )درختان با  های دو اشكوبه و مسن انگل، توده گياهان نيمه
بعد از  تر( در الويت قرار گرفته و مبارزه شيميايي ابعاد بزرگ

انگل صورت  مبارزه فيزيكي در نواحي حذف گياهان نيمه
 گيرد. 
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      Abstract 

     Loranthus europaeus, a semi-parasite plant, is one of the main factors in depredating Zagros 

forests. It is distributed and grown by seed via birds. In order to study the oak infection induced 

by L. europaeus, the present study was conducted in the forest of Heydarbaighi village, Gilan-e 

Gharb, Kermanshah. For this purpose, 100 plots with 10 Ar area were applied based on 

systematic-random method in a 100*200 m survey network for 200 ha. The species type, DBH, 

tree height, crown diameters, and infectious rate induced by L. europaeus were measured based 

on DMR in three parts of tree crown. The results revealed that among nine tree species, Quercus 

brantii covered 77.5% of all trees. The results of ANOVA showed a significant effect of L. 

europaeus on classes of DBH, height, and crown area (P≤0.01). Duncan test confirmed the 

significant difference of infectious rate of L. europaeus in quantitative parameters. The 

infectious rate of L. europaeus increased by enhancing tree quantitative parameters such as 

DBH, height, and crown area. The highest infectious rate was observed in 45 and 50 cm DBH, 9 

m height, and 15 m2 crown area. Our study suggests that the infected trees with high 

quantitative parameters should be first considered to control the L. europaeus than others. 

 

Key words: Loranthus europaeus, DBH, Crown area, DMR, Gilan-e Gharb, Zagros forest.  
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