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  چکیده

 متفاوت دریاي سطح از ارتفاع طبقات با مناطق در موخور فراوانی و پراکنش مقدار بررسی این در
 شهرستان میرآباد هايجنگل در شکل ايدایره آري پنج نمونهقطعه 65 تعداد منظور بدین. شد بررسی

 تعداد درختان، تاج قطر میانگینو  ارتفاع ارتفاع، برابرسینه، قطر مانند متغیرهایی و شد برداشت سردشت
قرار  گیريمورد اندازه نمونه هايقطعه در موخور به درخت تاج آلودگی شدت و موخور به آلوده هايپایه

- 1800 ارتفاعی طبقه در درختان تاج قطر و ارتفاع ارتفاع، ینه،برابرس قطر مقدار که داد نشان نتایج. گرفت
 سه هر در موخور به درختان آلوده هايپایه درصد بیشترین. بود بیشتر طبقات دیگر به نسبتي متر 1751
 درصد کمترین و) دریا سطح از متر 1751- 1800( باال ارتفاعی طبقه در دارمازو و ویول ایرانی، بلوط گونه
) دریا سطح از متر 1450- 1550 ارتفاعی محدوده( ترپایین ارتفاعی طبقات در موخور به آلوده هايپایه
 طبقه باالترین در دارمازو، و ایرانی بلوط هايگونه در پایه هر در موخور تعداد میانگین. داشتند قرار

 و) دریا سطح از متر 1551- 1600 ارتفاعی محدوده( پایین طبقات برابر دو تقریباً دریا سطح از ارتفاعی
با این  مؤثرمنظور مبارزه به بنابراین؛ است) 1450- 1550( ترپایین طبقات برابر سه تا پنج ویول گونه براي

 اقدامات الزم در نظر گرفته شود.ات باالیی ارتفاع از سطح دریا آفت، بهتر است از طبق
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  مقدمه
است و میوه آن در اواخر  کنندهخزانلورانتوس، گیاهی 

توسط پرندگان  عموماًهاي آن و بذر رسدیمپاییز 
). Ebrahimi-Rastaghi et al., 2003یابد (انتقال می

دو گونه از  صورتبههاي ایران در جنگل جنس نیا
 Loranthusشود. مشاهده می Loranthaceaeخانواده 

europaeus  محلی موخور معروف است، یکی  بنامکه
درختان بلوط غرب است.  انگل یمهناز گیاهان 

 زردرنگهاي آن هایش کشیده و سبز تیره و گلبرگ
مرغی شکل براق و تخم زردرنگاست. میوه آن سته 

 .)Mozafarian, 2004; Sabeti, 2006( چسبناك است
صورت مستقیم بذر لورانتوس از طریق پرندگان و یا به

این  بذرشود. یدرختان منتقل م دیگراز گیاه آلوده به 
 25غالف تا فاصله  با جدا شدن از ،بعد از رسیدن گیاه
داشتن  لیبه دلو  شودیبه اطراف پرتاب م يمتر

 ,Watson( اي ژله مانند، قدرت چسبندگی داردماده

تواند وجود شرایط مساعد، بذر می در صورت). 2001
درنگ پس از چسبیدن به شاخه میزبان، جوانه بزند. بی

زنی الزم است. پس از وجود نور براي جوانه معموالً
کند و با میزبان تماس پیدا می چهاهیگسبز شدن، نوك 

یک فشردگی دیسک مانند بر روي شاخه ایجاد 
هاي مکنده (هاستوریوم) در امتداد کند. این ریشهمی

کند تا به یک جوانه یا برگ سطح پوست رشد می
کنار  برسند، سپس اندام مکنده عریض شده و در

هاي ثانویه از مرکز شود. مکندهپوست، پهن می
شوند و با ایجاد انشعابات انبوه، خارج می شدهپهن

کنند و به ازپیش به داخل گیاه میزبان نفوذ مییشب
رسند. هاي چوبی و آبکش گیاه میزبان میآوند

، آب و مواد غذایی خود را انگل مهینگیاه  پسینازا
کند. هاي مکنده از میزبان دریافت میوسیله ریشهبه

پس از طی مراحل رشد و نمو، اندام مکنده در درون 
ها این اندام کهيطوربهیابد، گیاه میزبان گسترش می

متري از محل سانتی 20- 25توانند به فاصله می
نده گیاه هاي مکهاي ناشی از فعالیت متقابل اندامگره

 شبکهو واکنش گیاه میزبان پیشروي کنند.  انگل مهین
کنند که در هایی را تولید میهاي مکنده، جوانهاندام

 انگل مهینهاي شاخه بههاي آینده همان سال یا سال
توانند می زمان مروربهها شوند که این شاخهتبدیل می

 Azadbakht et al., 2011; Mobarakiقطورتر شوند (

and Tavakoli, 2011.(  موخورها اغلب تجمع مواد
هاي میزبان خود غذایی بیشتري در مقایسه با بافت

 ).Grieve, 2005; Karunaichamy et al., 1999( دارند
 طریق به دو به میزبان، روي بر حضور گیاهان با این

و  آب جذب با طرفیکاز کنند.یم وارد خسارت آن
 از طرف و کنندیم مواجه تنش با را گیاه غذایی، مواد

 میزبان گیاه در انگل مهینتحریکات  اثر بر دیگر

شدن،  شاخه چند و جارویی شدن، تاولی صورتبه
 و میزبان شده طبیعی فرم و رشد خوردن به هم سبب
 روبرو مشکل با را میزبان گیاه رشد طبیعی یتدرنها

). Watson, 2001; Azadbakht et al., 2011کنند (یم
ادامه افزایش تعداد موخورها بر روي درختان، 

یت منجر به مرگ این درختان شدیداً آلوده درنها
 انجامدمی به طولشود که معموالً چندین دهه می

)Briggs, 2003; Christenson et al., 2003; 

Karunaichamy et al., 1999.(  عدم کنترل این گیاه
ها، حیات گونه، عالوه بر اثرهاي سو در انگل مهین

موجب پراکنش و گسترش سطح آلودگی خواهد شد 
)Field observation, 2016; Mozafarian, 2004; 

Sabeti, 2006.(  
مبارزه با این آفت به شناخت دقیق عوامل 
پراکنش و رشد آن نیاز دارد. با توجه به مشاهدات 
میدانی و بازدید از منطقۀ مورد بررسی، مشخص شد 

رتفاع از سطح دریا، فراوانی و پراکنش که با افزایش ا
 به دنبال پژوهشبنابراین این ؛ یابدموخور افزایش می



 سردشت ... میرآباد هايجنگل در) Loranthus europaeus( موخور پراکنش و فراوانی بر دریا سطح از ارتفاع تأثیر

195 

 

تراکم و نحوه  برشناسایی تأثیر ارتفاع از سطح دریا، 
بررسی است تا  موردپراکنش موخور در منطقۀ 

یاز در مبارزه با موردنیه پااطالعاتبخشی از  عنوانبه
  قرار گیرد. مورداستفادهآن 

  هاروشمواد و 
  منطقه مورد بررسی

، یک قطعه جنگلی به مساحت یجنگل گردشپس از 
) و با شرایط فیزیوگرافی 1هکتار (شکل  200تقریبی 

 22درجه و  45 جغرافیایی طول متفاوت و مختصات
 شرقی ۀثانی 2دقیقه و  24درجه و  45ثانیه تا  3دقیقه و 

ثانیه  36دقیقه و  22درجه و  36 جغرافیایی عرض و
در منطقه  شمالی ۀثانی 56دقیقه و  23درجه و  36تا 

میرآباد در شهرستان سردشت که آلوده به موخور بود 
  براي بررسی انتخاب شد.

سه گونه بلوط  را منطقه این درختان ترینمهم
 در همواره که دهدمی تشکیل ایرانی، ویول و دارمازو

 مختلف عوامل سوي از تخریب و تهدید معرض
  ).Ebrahimi-Rastaghi et al., 2003(اند بوده

 04/694 ساالنه بارندگی به توجه این منطقه با
 درجه 34/14 ساالنه دماي متوسط و متریلیم

 معادل دومارتن اقلیمی داراي ضریب گراد،یسانت
 بنديتقسیمازنظر و  است مرطوب و اقلیم 51/28

- البرز پهنه جزء ایران، ساختیزمین و تکتونیکی
 که شودمی محسوب) مهاباد- خوي زون( آذربایجان

 آن بر خاصی شناسیچینه و شناسیزمین هايویژگی
 منطقه این شناسیزمین هايویژگی از. است حاکم
 به که است ترکیه خارجی توروس زون از بخشی ادامه

 از. است مشخص گذاريرسوب تداوم داشتن
 هايسنگ ازحدیشب ضخامت منطقه، مهم مشخصات

-Musaviاست ( متامورفیک هايسنگ یا دگرگون

mirkola, 2011.(  
  

  
  بررسی در استان آذربایجان غربی و شهرستان سردشت موردموقعیت جغرافیایی منطقۀ  -1شکل 

Figure 1. Geographical location of study area in West Azerbaijan province and Sardasht city 
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  روش تحقیق
پنج  نمونهقطعه 65ي مقدماتی، بردارنمونهپس از انجام 

-متر به 150× 200آري با استفاده از شبکه آماربرداري 

صورت منظم تصادفی برداشت شد. مالك انتخاب 
اي، پراکنش متناسب قطعات نمونه در چنین شبکه

، ارتفاع نمونهقطعهطبقات ارتفاعی مختلف بود. در هر 
م گونه هایی همچون نااز سطح دریا و مشخصه

درختی، قطر درخت، ارتفاع درخت، قطر و ارتفاع تاج 
درخت، تعداد موخور روي هر درخت و شدت 
آلودگی تاج درختان به موخور ثبت شد. پس از 

 طبقههفتها، ارتفاع از سطح دریا به آوري دادهجمع
متر از سطح  1850متر تا  1450متري از  50ارتفاعی 

روي درختان و  بندي و تعداد موخورها بریمتقس
هر طبقه  موخور درشدت آلودگی تاج درختان به 

  بررسی شد.
آماربرداري،  يهابرگهها پس از استخراج از داده

شد.  SPSS 21 افزاروارد نرم لیوتحلهیتجزبراي 
 Boxplotهاي پرت ابتدا با استفاده از دستور داده

و سپس نرمال بودن توزیع  شده حذفشناسایی و 

آزمون  Kolmogorov–Smirnovها توسط آزمون آن
ها از توزیع نرمال، پیروي نکردن داده در صورتشد. 

ي شد. سازنرمالبا استفاده از تابع لگاریتم اقدام به 
تجزیه ي پیوسته از رهایمتغهاي نرمال و براي داده

  هاي دانکن استفاده شد.واریانس و مقایسه میانگین

  نتایج
نتایج نشان داد که بیشترین مقدار میانگین قطر 

ینه، ارتفاع، ارتفاع تاج و میانگین قطر تاج در هر برابرس
سه گونه بلوط ایرانی، دارمازو و ویول، مربوط به طبقه 

متر از سطح دریا است. دیگر  1751- 1800ارتفاعی 
- 1650تر (یژه ارتفاعات پایینوبهطبقات ارتفاعی 

 2هاي یر کمتري برخوردارند (شکلمتر) از مقاد 1500
  ).5تا 

ي آماري نشان داد که بین میانگین هاآزمونتایج ن
در طبقات مختلف ارتفاعی،  ذکرشدهیرهاي متغتمامی 

دار در سطح احتمال پنج درصد وجود اختالف معنی
 ).3تا  1هاي دارد (جدول

 
 به تفکیک گونه در طبقات ارتفاع از سطح دریا ینهبرابرسمیانگین قطر  -2شکل 

Figure 2. Mean DBH of oak species in different elevation classes 
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 میانگین ارتفاع درخت به تفکیک گونه در طبقات ارتفاع از سطح دریا -3شکل 

Figure 3. Mean tree height of oak species in different elevation classes  
  

  
 میانگین ارتفاع تاج به تفکیک گونه در طبقات ارتفاع از سطح دریا -4شکل 

Figure 4. Mean crown height of oak species in different elevation classes  
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 میانگین قطر تاج به تفکیک گونه در طبقات ارتفاع از سطح دریا -5شکل 

Figure 5. Mean crown diameter of oak species in different elevation classes  
 

 تجزیه واریانس متغیرهاي کمی گونه بلوط ایرانی در طبقات ارتفاع از سطح دریا -1جدول 
Table 1. Analysis of variance of quantitative variables of Quercus brantii through elevation classes  
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طبقات ارتفاع از سطح دریا

Q. infectoria Q. libaniQuercus brantii

 درجه آزادي    
df  

 مجموع مربعات
Sum of squares  

 میانگین مربعات
Mean of 
squares  

F Sig. 

  متر)(سانتی برابرسینهقطر 
DBH (cm) 

 تیمار
Treatment  

6  8913.91  1485.65  13.43 0.000 

 خطا
Error  

308  34071.23  110.62    

 کل
Total  

314  42985.14      

  ارتفاع (متر)
Height (m) 

 تیمار
Treatment  

6  278.64  46.44  8.24 0.000 

 خطا
Error  

308  1734.88  5.63    

 کل
Total  

314  2013.53      

  ارتفاع تاج (متر)
Crown height (m)  

 تیمار
Treatment  

6  127.02  21.17  4.77 0.000 

 خطا
Error  

308  1364.39  4.43    

 کل
Total  

314  1491.42  30.62  9.00 0.000 

  متر)قطر تاج (سانتی
Crown diameter (cm) 

 تیمار
Treatment  

6  183.73  3.40    

 خطا
Error  

308  1047.16      

 کل
Total  

314  1230.90      
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 تجزیه واریانس متغیرهاي کمی گونه دارمازو در طبقات ارتفاع از سطح دریا -2جدول 
Table 2. Analysis of variance of quantitative variables of Quercus infectoria through elevation classes 

 
بیشترین درصد آلودگی به موخور در هر سه 

درصد) و  60درصد)، ویول ( 77گونه بلوط ایرانی (
و  1751- 1800ارتفاعی درصد) در طبقه  91دارمازو (

درصد)  24کمترین درصد آلودگی در دو گونه ویول (
 1450- 1500درصد) در طبقه ارتفاعی  19و دارمازو (

درصد) در طبقه ارتفاعی  21و در گونه بلوط ایرانی (
(جدول  متر از سطح دریا مشاهده شد 1501- 1550

. در حالت کلی، گونه دارمازو داراي بیشترین درصد )4
درصد) و گونه ویول  40اي آلوده به موخور (هپایه

درصد) داراي کمترین مقدار این متغیر است.  36(
بیشترین میانگین تعداد موخور در هر پایه در هر سه 

متر از  1750- 1800گونه بلوط نیز، در طبقه ارتفاعی 
 سطح دریا قرار دارد.

 
 
 
 
 

 آزادي درجه    
df  

 مجموع مربعات
Sum of squares  

 میانگین مربعات
Mean of 
squares 

F Sig. 

 برابرسینهقطر 
  متر)(سانتی

DBH (cm) 

 تیمار
Treatment  

6  8091.23  1348.54  12.88 0.000 

 خطا
Error  

359  37463.66  104.64    

 کل
Total  

365  45554.90      

  ارتفاع (متر)
Height (m) 

 تیمار
Treatment  

6  300.61  50.10  9.51 0.000 

 خطا
Error  

359  1885.66  5.26    

 کل
Total  

365  2186.27      

  ارتفاع تاج (متر)
Crown height 

(m)  

 تیمار
Treatment  

6  198.56  33.09  8.73 0.000 

 خطا
Error  

359  1360.53  3.79    

 کل
Total  

365  1559.10      

قطر تاج 
  متر)(سانتی

Crown 
diameter 

(cm) 

 تیمار
Treatment  

6  221.986  36.99  13.88 0.000 

 خطا
Error  

359  956.64  2.66    

 کل
Total  

365  1178.63      



3، شماره 2مجله پژوهش و توسعه جنگل، جلد   

200 

 

  ط به پراکنش موخور به تفکیک گونه در طبقات ارتفاع از سطح دریا در منطقهیرهاي مربومتغ -4جدول 
Table 4. Variables related to the distribution of Loranthus europaeus in species through elevation 

classes in study area 

 گونه
Species  

از طبقات ارتفاع 
 )متردریا ( سطح

elevation 
classes (m)  

تعداد کل 
 درخت
Total 

number of 
trees  

هاي آلوده تعداد پایه
 به موخور

Number of 
infected trees to 

mistletoe  

هاي آلوده درصد پایه
 به موخور

Percent of 
infected trees to 

mistletoe  

میانگین تعداد موخور در 
 )SE±هر پایه (

Mean number of 
mistletoe per tree 

(±SE) 

 ایرانیبلوط 
Q. 

brantii  

1450-1500  
1501-1550  
1551-1600  
1601-1650  
1651-1700  
1701-1750  
1751-1800  

30  
41  
63  
36  
62  
61  
22  

7  
9  
17  
13  
30  
25  
17  

23  
21  
26  
36  
48  
40  
77  

±3.06ab9.71 
±1.66b6.22 
±1.00b6.47 
±2.21b5.23 
±1.10b8.96 
±1.48ab10.36 
±2.10a15.17  

 کل
Total  

  315  118  37  9.22±0.67  

 دارمازو
Q. 

infectoria  

1450-1500  
1501-1550  
1551-1600  
1601-1650  
1651-1700  
1701-1750  
1751-1800  

21  
107  
57  
47  
75  
47  
12  

4  
27  
21  
18  
43  
23  
11  

19  
25  
37  
38  
57  
48  
91  

3.03±b7.75 
01±2.b5.96 

1.64±b7.66 
1.04±b5.16 
0.82±b8.06 
0.80±b7.69 

6±2.1a19.09  
 کل

Total  
  366  147  40  8.02±0.52  

 ویول
Q. libani  

1450-1500  
1501-1550  
1551-1600  
1601-1650  
1651-1700  
1701-1750  
1751-1800  

21  
48  
39  
19  
38  
35  
5  

5  
17  
14  
6  
18  
11  
3  

24  
35  
36  
31  
47  
31  
60  

1.28±b3.40 
1.07±b4.76 
2.45±b9.85 
4.02±b11.16 
1.55±b10.22 

1.95±b8.63 
1.85±a20.66  

 کل
Total  

  205  74  36  8.70±0.86  

 است. پنج درصد دار در سطحدهندة اختالف معنیحروف انگلیسی متفاوت نشان*
* Different letters indicate significant differences at level 0.05. 

  

نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان داد بین 
میانگین تعداد موخور در هر پایه در طبقات ارتفاعی 

داري در سطح احتمال پنج مختلف، اختالف معنی
  ).5(جدول  وجود دارددرصد 

  

  دریا تجزیه واریانس پراکنش موخور به تفکیک گونه در طبقات ارتفاع از سطح -5جدول 
Table 5. Analysis of variance of Loranthus europaeus distribution regarding to oak species through 

elevation classes 

 درجه آزادي    
df  

 مجموع مربعات
Sum of squares 

 میانگین مربعات
Mean of 
squares  

F Sig. 

  بلوط ایرانی
Q. brantii 

 تیمار
Treatment  

6  1055.54  175.92  3.73 0.002 

 خطا
Error  

11  5232.72  47.14    

 کل
Total  

117  6288.27      
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  .5ادامه جدول 
Continued table 5. 

 
با افزایش ارتفاع از سطح دریا، از درصد درختانی 

بدون موخور بودند کاسته شده و بر  هاآنکه تاج 
زیاد  هاآندرصد درختانی که شدت آلودگی تاج 

در طبقه ارتفاعی  کهيطوربهشود. شود افزوده مییم

متر از سطح دریا، تاج درختان با شدت  1751- 1800
 75و بیشتر از  درصد 75- 50درصد،  25- 50آلودگی 

 ).6رسد (شکل یمبه حداکثر مقدار خود  درصد

  

  
 شدت آلودگی درختان به موخور در طبقات ارتفاع از سطح دریا -6شکل 

Figure 6. The severity percent of trees infection to Loranthus europaeus through elevation classes 
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 درجه آزادي    
df  

 مجموع مربعات
Sum of squares 

 میانگین مربعات
Mean of 
squares 

F Sig. 

  دارمازو
Q. infectoria 

 تیمار
Treatment  

6  1614.44  269.07  8.58 0.000 

 خطا
Error  

140  4387.44  31.33    

 کل
Total  

146  6001.89      

  ویول
Q. libani 

 تیمار
Treatment  

6  930.33  155.05  3.33 0.006 

 خطا
Error  

67  3113.13  46.46    

 کل
Total  

73  4043.45      
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  بحث
هاي آلوده داد، درصد پایه نشان نتایج که طورهمان
بلوط ایرانی و دارمازو در باالترین طبقه  هايگونه

برابر  4یباً تقر متر از سطح دریا) 1751- 1800( یارتفاع
- 1550محدوده ارتفاعی تر (طبقات ارتفاعی پایین

برابر  3براي گونه ویول،  متر از سطح دریا) و 1450
طور میانگین تعداد ینهمطبقات ارتفاعی پایین است. 

هاي بلوط ایرانی و دارمازو، موخور در هر پایه در گونه
برابر  2در باالترین طبقه ارتفاعی از سطح دریا تقریباً 

متر از  1551- 1600(محدوده ارتفاعی  طبقات پایین
برابر طبقات  5تا  3دریا) و براي گونه ویول سطح 
توان ) است. دلیل این امر می1450- 1550تر (پایین

چنین بیان کرد که با افزایش ارتفاع از سطح دریا، قطر 
که  یافتینه، ارتفاع و قطر تاج درختان افزایش برابرس

با این شرایط فضاي بیشتري براي استقرار موخور 
سبب افزایش تعداد  و شدهفراهمروي درختان 

. همچنین با افزایش ارتفاع شدها روي درختان موخور
امر پوشش کمتر شده و همین از سطح دریا، درصد تاج

 Fieldشود (سبب افزایش نورگیري تاج درختان می

observation, 2015( وجود نور  کهییازآنجابنابراین ؛

 Azadbakht etاست (زنی بذر موخور الزم براي جوانه

al., 2011ها روي )، شرایط براي افزایش تعداد موخور
نتایج حاصل از این تحقیق  شود.درختان فراهم می

 و همکاران در سال Kumbasliمشابه نتایجی است که 
 Loranthus) پراکنش دارواش بر روي 2011

europaeus Jacq.) هاي بلوط ترکیه انجام در جنگل
بیشترین مقدار دادند به این نتیجه دست یافتند که 

اي به قطعات نمونه مربوطآلودگی درختان به دارواش 
)، 40- درصد 70پوشش متوسط (که داراي تاج

 21- 36هاي رو به آفتاب، درختان دامنه قطري دامنه
متر (درختان قطورتر) و همچنین درختانی که در سانتی

متر (طبقات ارتفاعی شامل  500 تا 250دامنه ارتفاعی 
متر ارتفاع از  500متر و باالي  250- 500متر،  0- 255

  بودند. سطح دریا) قرار داشتند،
منظور بنابراین طبق نتایج حاصل از این تحقیق، به

با این آفت، بهتر است از طبقات باالیی  مؤثرمبارزه 
ارتفاع از سطح دریا که داراي بیشترین تعداد موخور 

هاي آلوده ان و همچنین باالترین درصد پایهروي درخت
  اقدامات الزم در نظر گرفته شود. ،باشندمی
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Abstract 
In this study the distribution and infection percentage of infected trees to Loranthus europaeus in 
various height above sea level classes areas were investigated. For this purpose 65 circular sample 
plots with an area of 500 m2 were taken in Mirabad forests of Sardasht. Quantitative characteristics 
like DBH, tree height, crown height and diameter were measured in each plot. Results showed that the 
highest percentage of infected trees in all three Oak species (Quercus brantii, Q. libani and Q. 
infectoria) were on the highest elevation class (1751-1800 m) and the lowest percentage of infected 
trees were on lowest elevation classes (1450-1550 m). Percentage of infected trees in highest elevation 
class was about 4 to 3 times more than percentage of infected trees in lowest elevation classes. Mean 
number of L. europaeus per tree in Quercus brantii and Q. infectoria in highest elevation class was 
almost 2 times more than lowest classes (elevation range from 1551 to 1600 m) and for Q. libani it 
was 3 to 5 times more than lowest classes (1450 -1550 m). Eventually, for effective fighting with this 
pest, it is better to start from upper altitude. 

Keywords: Height above sea level, Oak, Loranthus europaeus, Mirabad. 
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