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چکیده
هاي پاییز و زمستان در جنگلدر اواخر فصلشود و استان ایالم محسوب میهايجنگلگیاه نیمه انگلی ترینمهماست که سبزهمیشهاي لورانتوس بوته

هاي کمی و جذب عناصر غذایی در ارتباط بین شدت آلودگی به لورانتوس با برخی ویژگیهدف از انجام این تحقیق بررسی .کندخودنمایی میایالم شمال 
درختانرويانتخابیروشبهآماربرداري،ردمطالعهمومحدودهتعیینازتحقیق پساینانجامبراي.درختان بلوط ایرانی در منطقه بانکول استان ایالم است

برابر پیاده گردید و رابطه شدت آلودگی با قطرداشتوجودلورانتوسبهآلودهدرختانکهمناطقیدرآري10نمونهقطعه32شد و تعداد انجاملورانتوسبه آلوده
هاي الم و آلوده درختان آلوده و شاخههاي سبرگ از سه نوع شاخههاينمونههمچنین . گرفت، ارتفاع، تاج پوشش و مکان استقرار مورد مطالعه قرار سینه

نتایج نشان داد که . گیري شداندازههاآنسپس میزان چهار عنصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و روي در . شدآوريجمعدرختان سالم با شرایط تقریباً همگن 
به ایرانی از ارزیابی شدت ابتالي درختان بلوط آمدهدستبهنتایج . و تاجی میانی و در درختان مرتفع توده بودندبیشترین تعداد درختان آلوده در طبقات قطري 

میزان عنصر پتاسیم افزایش ازنظرهاي سالم هاي آلوده نسبت به شاخهشاخه. استهاي فوقانی تاج ها در قسمتآلودگیبیشترنشان داد که BVRروش
.نشان ندادندداريمعنیسایر عناصر اختالف . کمتر بودهاي سالم هاي آلوده بلوط نسبت به شاخهنصر نیتروژن شاخهمیزان عهمچنین . نشان داد

BVR ،Haustoriumلورانتوس، بلوط ایرانی،،ایالمبانکول :کلیديهايواژه

مقدمه
Loranthus europaeusعلمینامبالورانتوس Jacq.

زاخسارتگیاهی نیمه انگلی و Loranthaceaeاز خانواده 
زیست هاي زاگرس بر روي درختان بلوط در جنگلاست که 

قادر به زیستن در این گیاه فاقد ریشه حقیقی است و . کندمی
نیازموردو جهت تأمین بخشی از مواد غذایی باشدنمیخاك 

براي انجام فتوسنتز نیازمند گیاه میزبان خود است تا آب و 
، 18،10(خود را از آن به دست آورد موردنیازر غذایی عناص

بذر لورانتوس به ساقه میزبان مستعد کهاینعد از ب.)20،23،24
متر کمتر از یک سانتیهاآنهایی که قطر غالباً شاخه(چسبید 

جهت نفوذ به گیاه با مکانیسم فشار مکانیکی و تولید ) است
س از جوانه زدن ریسه نماید، پآنزیم به داخل پوست نفوذ می

ها در امتداد سطح پوست رشد کرده تا این ریسه. کندمیتولید 
، سپس ریسه عریض رسندمییک جوانه یا برگ پايبهکهاین

شود، در این هنگام اندام شده و در کنار پوست پهن می
شود و اي از مرکز هیستوریوم پهن شده و خارج میمکنده

کند و به آوند آبکش و چوبی ذ میمستقیماً به داخل گیاه نفو
یکحدود . کندرسد و با گیاه پیوند فیزیولوژیکی ایجاد میمی
دروناز زنیجوانهپس از آنکشد تا بذور سال طول میپنجتا 

این دوره مربوط به گسترش .  چوب میزبان سر برآورند
هاست که دارواش) هاریسه(ریشه مانند هاياندام

Haustorium2،7(رد نام دا.(
ها تجمع مواد غذایی باالتري نسبت به اغلب دارواش

هاي دارواش رند و تمرکز عناصر غذایی در بافتمیزبان خود دا
همچنین در شدت . درخت استهايمعموالً بیشتر از اندام

هاي باال مشاهده شده که بر روي رویش و کارایی آلودگی
اما . گذارندبجاي میرشد و حتی زادآوري میزبان اثرات منفی 
با مرگ کهچرادهد این اثرات در طی سالیان دراز رخ می

ها واکنش میزبان. از بین خواهد رفتمیزبان، دارواش نیز با آن

در این خصوص .)13(به آلودگی انگل کامالً متفاوت است
یا تأثیرات ناچیز میزباندر فتوسنتزتوجهقابلکاهش کنون تا

). 7(افزایش نرخ فتوسنتز گزارش شده است یا در برخی موارد 
وکجیورویشکاهشباعثکم،هايآلودگیدرهادارواش

نقصایجادباعثطورکلیبهوشوندمیآلودگیمحلدرتورم
دراماشوند،میدرختانشدنبدشکلوفیزیولوژیک

تاجاعظمقسمتزمانی کهیعنیشدیدخیلیهايآلودگی
بارهیکمرگباعثشود،جایگزیندارواشهايکپهبامیزبان
تودهدرواقعوسالمدرختانمقاومت. )20(شوندمیدرخت
اما. استبیشترهادارواشبهابتالبرابردرحاصلخیزهاي

جهت،هر به.شوندهاسرشاخهخشکیدگیاست دچارممکن
مبتال، شدتبهدرختانخصوصبهدارواش،بهمبتالدرختان
خشکیخوار،پوستهايسوسکامراض،آفات،حملههبنسبت

کنندمیسایرین عملازترضعیفمحیطیفشارهايسایرو
)7.(

در مطالعه ) 4(و همکاران کجفرهادي کالهدر این رابطه
عناصر غذایی و صفات بر برخی دارواش موخورتأثیر

حوزه یاسوجهايجنگلدر مورفولوژیک برگ درختان کیکم
که میزان عناصر سدیم، پتاسیم، آهن و روي در ندنشان داد

سالم و آلوده درختان هايشاخهبرگ دارواش موخور بیشتر از 
اما مقدار فسفر در برگ دارواش . آلوده و درختان شاهد بود

لم و آلوده درختان آلوده و درختان ساهايشاخهموخور کمتر از 
میزان گزارش کرد کهی نیز در تحقیق)8(حسینی .شاهد بود

آلوده درختان بلوط ایرانی بیشتر ازهايشاخهپتاسیم در عنصر
سالم بوده، اما میزان عناصر ازت، فسفر، کلسیم، هايشاخه

سالم و آلوده هايشاخهدر منیزیم، آهن، روي و منگنز
و دریایی خواهقدسهمچنین .نداشتندداريمعنیاختالف 
هايشاخهدررويپتاسیم وکه مقدارنشان دادند )5(شریفی 

درختانبهتوسکا قشالقی نسبتممرز و میزباندوهرآلوده

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي ایرانشناسی جنگلبوم
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اخیر،هايسالیخشک)17(مرادي. بوده استباالترشاهد
ندگان عامل اصلی و پرعنوانبهرا افزایش درجه حرارت و نور 

بر روي تاج پوشش و سمت و سرعت هاآنو وضعیت نشستن 
مؤثر عامل فرعی در توزیع و پراکنش لورانتوس عنوانبهرا باد 

دلیل ضعف بهسالکهندرختان بیان کرده ودانسته
.دگردنچار گیاه نیمه انگلی لورانتوس میلوژیک بیشتر دفیزیو

برخی به بررسی اثر دارواش روي )21(مقدم شریفی
ی از خصوصیات ظاهري و فیزیولوژیکی درختان در بخش

ان کردند که بیشترین شدت و و بیهگیالن پرداختهايجنگل
.آن استفوقانی درصد ابتال مربوط به گونه انجیلی و قسمت

ونراد هايدر ارزیابی شیوع و توزیع دارواش در توده)1(باربو
ارتفاع،(تودهارتباط آن با برخی پارامترهاي رویشگاه و

داري بین همبستگی معنیکه نشان داد ) نوردهی و تاج پوشش
همچنین نتایج نشان داد .ارتفاع و شیوع دارواش وجود دارد

سطح باالیی از بیماري در مناطق با تاج پوشش باز مشاهده 
حجم در هکتار درختان نراد بین یک همبستگی عالوههب.شد

)16(و همکاران تمت کانامح.داشتو شیوع بیماري وجود 
ثیر دارواش بر روي افزایش قطر جاري کاج سیاه أدر بررسی ت

که تفاوت میان نددر منطقه گاکسون در ترکیه نشان داد
1992هاي سال رو به رشد بین سالنهافزایش قطر ساالنه در 

ثیر هجوم دارواش بوده أتحت تتوجهیقابلطوربه2000تا 
دو روش بررسی در مقایسه )11(مکاران هو نژادکرتولی.است

در بین سه ندنشان دادBVR2وDMR1شدت آلودگی
بخش تاج شدت آلودگی در بخش فوقانی تاج، به ترتیب بیشتر 

هاي میانی و تحتانی بوده است که علت آن وابستگی از بخش
وگذارگشتهاي نشستن و انتشار بذر دارواش به مکان

اغلب .بوده استهاي دارواش میوهکننده ازپرندگان تغذیه
رد تجمع مواد غذایی باالتري نسبت به میزبان خود دادارواش

هاي دارواش معموالً بیشتر از و تمرکز عناصر غذایی در بافت
هاي باال شدت آلودگیدرهمچنین . درخت استهاياندام

مشاهده شده که بر روي رویش و کارایی رشد و حتی زادآوري 
اما این اثرات در طی . گذارندت منفی بجاي میمیزبان اثرا

با مرگ میزبان، دارواش نیز با چراکهدهد سالیان دراز رخ می
ها به آلودگی انگل واکنش میزبان. از بین خواهد رفتآن

با توجه به اهمیت موضوع و ). 13(متفاوت استکامالً
هايجنگلگسترش میزان آلودگی این گیاه نیمه انگلی در 

ارتباط بین شدت آلودگی به حاضرتحقیقن ایالم، استا
کمی و جذب عناصر غذایی در هايویژگیلورانتوس با برخی 

بررسی قرارموردموردمطالعهمنطقهدردرختان بلوط ایرانی را 
.استهادد

هامواد و روش
مطالعهموردمنطقه 

از کوه عظیم بانکول بنام دره بخشیمطالعهموردمنطقه 
ز است که در شهرستان ایوان در استان ایالم واقع شده درا

هکتار در محدوده ارتفاعی 800این منطقه با مساحت . است
متر ارتفاع از سطح دریا قرار گرفته و 1900تا 1300

اي کوهستانی و از توپوگرافی ناهمگنی منطقهطورکلیبه
. حاشیه روستاي سراب ایوان قرار گرفته استبرخوردار و در

در محدوده جغرافیایی با طول شرقی مطالعهموردمنطقه 
"33´21º46 22´06"تاº46 50´04"و عرض شمالی º33 46´04"تاº33 1شکل (قرار گرفته است .(

در کشور، استان و شهرستانموردمطالعهموقعیت منطقه -1شکل 
Figure 1. Location of the study area in the Country, Province and City

روش انجام پژوهش
انتخابیروشبهآماربرداري،منطقهمحدودهتعیینازپس
کهازآنجایی. گردیدپیادهلورانتوسبه آلودهدرختانبر روي
قطعات ازاندپراکندهجنگلسطحدرلورانتوسبهآلودهدرختان

).14،24(شد استفادهانجام این مطالعهتجهانتخابینمونه
بهآلودهدرختانکهمناطقیدرآري10نمونهقطعه32تعداد 

آلودهدرختانتمامیبراي.پیاده گردیدداشتوجودلورانتوس

1 - Dwarf Mistletoe Rating System 2- Broom Volume Rating System
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لورانتوسبهمبتالایرانیبلوطگونهBVRنمونهقطعاتداخل
.گرفتقراروتحلیلتجزیهمورد

تقسیمبخشسهاز پایین به باال بهدرختتاجروشایندر 
براي صفررتبهشوند،میبنديدستهجداگانهیکهروشده
ازکمترلورانتوسحجم(آلودگیبرايیکرتبه،آلودگیفاقد

لورانتوسحجم(شدید براي آلودگیدورتبهو ) تاجحجم
و فرصبین عدديهارتبهمجموعو از ) تاجحجمازبیشتر
.شودمیصلحاشش

بهمبتالبلوطدرختاصله پنجتعداددر مرحله بعد
مجاورتدروانتخابیکسانتقریباًآلودگیشدتبالورانتوس

عنوانبهمشابهظاهريشرایطباسالمدرختیهاآنازیکهر
شاخهازمذکور،درختانانتخابازپس. گرفته شدنظردرشاهد
درختان هايشاخهازنیزولودهآدرختانسالموآلودههاي
تاجمیانیارتفاعدرو یکسانگیرينمونهبا رعایت جهت سالم

سپس اقدام به . آمدعملبهگیرينمونهآنحاشیهو
و آنالیز عناصر هابرگ، آسیاب کردن و هضم کردنخشک
نسخه SPSSافزارنرمازهادادهوتحلیلتجزیهبراي . گردید

و مقایسه طرفهیکاري تجزیه واریانس آمهايآزمونو 19

غذاییعناصرواستفاده گردیددانکنبه روش هامیانگین
و گیرياندازهمورد) ، فسفر، پتاسیم و روينیتروژن(شامل 
نیز جهت مربع کاياز آزمون .گرفتقرار وتحلیلتجزیه

هاي دار بین گروهبررسی وجود یا عدم وجود اختالف معنی
. وده و سالم استفاده به عمل آمدمورد بررسی آل

و بحثنتایج
آماربرداري قطعات نمونههاي موجود در وضعیت فراوانی گونه

دهد که بیشترین فروانی مربوط به بلوط ایرانی، نشان می
انی با گونه بلوط ایر). 1جدول (استسپس بنه و زالزالک 

يهابودند، گونهانتوسرهاي لودرصد بیشترین میزبان5/90
هاي درصد در رتبه2/3و 3/6بنه و زالزالک نیز به ترتیب با 

هاي بلوط ایرانی، بنه و هر یک از گونه. قرار داشتندبعدي 
گیري از آزمون هاي آلوده، با بهرهفراوانی پایهازنظرزالزالک 

قرار گرفتند و نتایج مورد مقایسه )Chi-Square(مربع کاي 
درصد بین فراوانی 95حتمال داري را در سطح ااختالف معنی

.درختان بلوط مبتال به لورانتوس با دو گونه دیگر نشان داد

هاي آماربرداري و مقایسه فراوانی درختان میزبان لورانتوس با استفاده از آزمون مربع هاي آلوده و سالم هر گونه در پالتفراوانی پایه- 1جدول 
کاي

Table 1. The Frequency of infected and healthy tree bases of each species in sampling quadrate and Comparison of
Loranthus europaeus Jacq Host Trees frequency by Chi Square Test

هاي آلودهتعداد پایههاي سالمتعداد پایههاتعداد در کل پالتگونه
344145a)5/90(%199بلوط ایرانی

3218b)3/6(%14بنه
1912b)2/3 (%7زالزالک
220%)100(395175مجموع

نتایج نشان داد که بیشترین تعداد درختان آلوده در طبقات 
دهندهنشانسانتیمتري بوده است، که خود 40و 35قطري 

عنوانبهاین است که درختان در طبقات قطري میانی بیشتر 
).2شکل (آیند انتوس بشمار میهاي لورمیزبان

همچنین مشخص شد که بیشترین تعداد درختان آلوده به 
توانکه میاستمتري 11و 9، 7ترتیب در طبقات ارتفاعی 

عنوانبهنتیجه گرفت درختان در طبقات ارتفاعی باال بیشتر 
آیند و کمترین تعداد درختان بشمار میلورانتوسهاي میزبان

شکل (متري مشاهده شد سهبقات ارتفاعی کمتر از آلوده در ط
3 .(

سانتیمتري5در طبقات قطري لورانتوستعداد درختان بلوط آلوده به -2شکل 
Figure 2. The Number of Oak trees infected with Loranthus europaeus Jacq in 5cm diameter classes
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Loranthus europaeusارتباط بین شدت آلودگی به  Jacq.4...................... ...................................................هاي کمی و جذب عناصر غذاییرخی ویژگیبا ب

متري2در طبقات ارتفاعی لورانتوسلوده به تعداد درختان بلوط آ-3شکل 
Figure 3. The number of Oak trees infected with Loranthus europaeus Jacq at 2 meters height classes

و رابطه برابرسینهقطر برحسبمنحنی ارتفاع 4شکل 
را براي درختان بلوط آلوده و سالم نشان هاآنرگرسیونی 

ارتفاع درختان بلوط آلوده به ازاي دهد و مشخص شد که می
. باشدمشخص، بیشتر از ارتفاع درختان سالم میبرابرسینهقطر 

از معادله آمدهدستبهبا توجه به ضریب تبیین باالي 
ارتفاع متغیربینیپیشاز این معادله جهت توان میرگرسیونی 

. استفاده کرددرختان

در درختان بلوط آلوده و سالمهاآنو رابطه رگرسیونی بین سینهبرابرقطر برحسبفاع منحنی ارت-4شکل 
Figure 4. Height curve in terms of breast height diameter and their regression relationship in infected and healthy Oak

trees

یعنی حجم(BVRبندي شدت آلودگی نتایج روش درجه
حاکی از این بود که بیشترین ) نسبت به حجم تاجلورانتوس

3آلودگی داراي رتبه ) هاي تاجدر تمام قسمت(درختان بلوط 
BVRدر روش 2و 1يبندي صفر، با توجه به رتبه. بودند

، )فوقانی، میانی و تحتانی(براي هر یک از سه بخش تاج 
ج نشان درصد آلودگی درختان بلوط در هر یک از سه بخش تا

هاي فوقانی تاج بوده و در ها در قسمتداد که اکثر آلودگی
.)5شکل (هاي میانی و تحتانی قرار گرفتند رتبه بعدي قسمت
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5. ...........................................................................................................................1395بهار و تابستان / هفتمشماره / چهارمسال/هاي ایرانشناسی جنگلبوم

هاي تاجدرصد آلودگی درختان در هر یک از بخش-5شکل 
Figure 5. Percentage of trees infection in each canopy section

یه عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و روي نتایج حاصل از تجز
واریانستجزیهنتایج آزمون.نشان داده شده است2در جدول 

ها نشان داد که بین میزان جهت مقایسه میانگینطرفهیک
هاي درختان شاخهبرگو پتاسیماي نیتروژنصر تغذیهاعن

در سطح دارمعنیسالم و درختان آلوده به لورانتوس اختالف 
آزمون همچنین نتایج.)3جدول (وجود دارد% 95ال احتم

هاي دار بین گروهدانکن نیز حاکی از اختالف معنی
کل در نیتروژنبیشترین میزان . بودآلوده و سالم موردبررسی

و بیشترین میزان پتاسیم در برگ برگ درختان سالم بلوط
اي عناصر فسفر و روي بر.مشاهده شدآن درختان آلوده

).3جدول (آماري مشاهده نشد ازلحاظداري معنیارتباط

نتایج آنالیز تجزیه واریانس عناصر در برگ درختان سالم و آلوده بلوط- 2جدول 
Table 2. Results of elements variance analysis in leaves of healthy and infected Oak trees

)p(يداریمعنFمیانگین مربعاتديدرجه آزامجموع مربعاتعنصر
321/0*922/22162/0638/5نیتروژن

002/02000/0703/0ns630/0فسفر
009/0*667/02333/0576/11پتاسیم

000/02000/0994/1ns140/0روي
يداریمعنعدم : nsدرصد، 95در سطح احتمال يداریمعن*

درختان سالم و آلوده بلوط ایرانیي شده در برگریگهاندازمیانگین عناصر - 3جدول 
Table 3. Average of measured elements in leaf of healthy and infected Oak trees

نمونه
نیتروژن

)درصد(
فسفر

(mg.g-1)
پتاسیم

(mg.g-1)
روي

(mg.g-1)

a584/2a1714/0a930/1a005/0شاخه درخت سالم
a214/2a1498/0a438/2a010/0خت آلودهشاخه سالم در

b083/2a1620/0b025/3a021/0شاخه آلوده

هايمشخصهگیري با توجه به نتایج کمی مربوط به اندازه
مشخص شد که موردمطالعهدرختان بلوط آلوده در منطقه 

40و 35تعداد درختان آلوده در طبقات قطري بیشینه
بوده ) اصله درخت آلوده40و 25یب با به ترت(سانتیمتري 

این است که درختان در طبقات دهندهنشانکه خود است
هاي لورانتوس بشمار میزبانعنوانبهقطري میانی بیشتر 

در مطالعه خود به )21(شریفی مقدم در این رابطه . آیندمی
بیشترین حضور لورانتوس بر روي درختان (نتیجه مشابه 

رابطه بینبا توجه به نتایج .دست یافت) نیطبقات قطري میا
طبقات ارتفاعی دو متري، اساسبرتعداد درختان بلوط آلوده 

مشخص شد که بیشترین تعداد درختان آلوده به ترتیب در 
متري بوده است و کمترین تعداد 11و 9، 7طبقات ارتفاعی 

متر مشاهده شد3درختان آلوده در طبقات ارتفاعی کمتر از 
توان نتیجه گرفت لورانتوس درختان بلند در یک توده میکه 
تواند میهمآنکند و دلیل میزبان انتخاب میعنوانبهرا 

بذر لورانتوس بر روي درختان بلند دهندهانتقالحضور پرندگان 
در مورد تعداد درختان بلوط . هاي باالیی باشدتوده و شاخه

تاج دو متري، طبقات قطري اساسبرلورانتوسآلوده به 
مشخص شد که بیشترین تعداد درختان آلوده به ترتیب در 

)طبقات قطري تاج میانی(متري بوده است 8و 6طبقات تاج 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

42
37

14
0.

13
95

.4
.7

.1
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 if

ej
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               5 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24237140.1395.4.7.1.0
http://ifej.sanru.ac.ir/article-1-219-fa.html


Loranthus europaeusارتباط بین شدت آلودگی به  Jacq.6...................... ...................................................هاي کمی و جذب عناصر غذاییبا برخی ویژگی

2کمتر از تاج و کمترین تعداد درختان آلوده در طبقات قطر
شدت آلودگی لورانتوس با قطر مطالعه . متري مشاهده شد

منحنی ارتفاع (نی مبتال و ارتفاع درختان بلوط ایرابرابرسینه
نشان ) هاآنو رابطه رگرسیونی بین برابرسینهقطر برحسب

برابرسینهداد که ارتفاع درختان بلوط آلوده به ازاي قطر 
باشد، به این معنی مشخص، بیشتر از ارتفاع درختان سالم می

هاآنکه با افزایش قطر و ارتفاع درختان بر شدت ابتالي 
شود که این موضوع با نتایج مطالعه لوپز و همکاران افزوده می

توانند پرندگان بذرافشان مبنی بر اینکه درختان بلندتر می
بیشتري را به سمت خود جذب کنند و بنابراین بذرهاي 

البته ). 14(کنند مطابقت دارد بیشتري از لورانتوس دریافت می
رشد ها بیان کردند که دارواش)15(و همکاران ماتیاسن

کاهش صورتبهدهند که هاي جنگلی را کاهش میگونه
.شودارتفاع، قطر و حجم درختان و غیره بیان می

BVRروش اساسبرها شدت آلودگیبنديدرجهنتایج 
وده در بخش فوقانی تاج لدرصد از درختان آ86نشان داد که 

توان در علت این امر را می. پوشش داراي آلودگی بودند
چراکهبه پرندگان دانست، گی پراکنش لورانتوسوابست

دهند در نقاط مرتفع درختان که پرندگان معموالً ترجیح می
و باز هستند بنشینند، تغذیه کنند و استراحت کنند گیرآفتاب

موردپسندترگیرآفتاببخصوص در فصل زمستان نقاط (
رسند و توسط هستند و در همین فصل زمستان بذرها می

هاي که نتیجه آن گذاشتن فضله)شوندن مصرف میپرندگا
داراي بذر لورانتوس و افزایش درصد وقوع لورانتوس در نقاط 

نتایج حاصله در این خصوص با نتایج . استگیرآفتاببلند و 
، )11(و همکاران، کرتولی نژاد)21(مطالعات شریفی مقدم 

.مطابقت دارد) 20(ي و الموررپو ) 24(واتسون
برخالف سایر گیاهان و لورانتوس که گفته شد طورمانه

جانوران انگلی، مدت زیادي از زندگی خود را با میزبان سپري 
وند خود را طی یک پیموردنیازو آب و مواد غذایی کنندمی

در این مطالعه ). 19(نماید آوندي، از میزبان خود جذب می
برگنیتروژن ايتغذیهمشخص شد که بین میزان عنصر 

هاي درختان سالم و درختان آلوده به لورانتوس اختالف شاخه
کل در برگ نیتروژنوجود دارد و بیشترین میزان دارمعنی

هاي آلوده مشاهده درختان سالم بلوط و کمترین آن در شاخه
هاي آلوده بلوط در کاهش میزان نیتروژن در شاخه. شد

ش عمده این عنصر توان به نقهاي سالم را میمقایسه با شاخه
لورانتوسکهدر ساختمان گیاه نسبت داد و چنین نتیجه گرفت

گرفتهپیشیمیزباناز درختنیتروژنجذببرايرقابتدر
دلیل دیگر کاهش نیتروژن که در منابع نیز به آن اشاره . است

اثرات منفی چراکهباشد، می شده است، افزایش میزان پتاسیم 
ها به اثبات رسیده در برخی از گونهاین دو عنصر بر یکدیگر 

نیتروژن جزو عناصر پرمصرف اولیه براي گیاهان ). 14(است 
دهد و براي و ترکیب اساسی ماده زنده را تشکیل میاست

اسیدهاي آمینه، کلروفیل و ازجملهاغلب ترکیبات آلی گیاهی 
تمام درنتیجه. پیچیده الزم استوبیشکمهاي پروتئین

بولیکی تحت شرایط کمبود نیتروژن کاهش فرآیندهاي متا
اي نیتروژن در گیاهان به سنتز سطح تغذیه). 9(یابند می

پروتئین و سایر مواد آلی نیتروژن دار و نیز فرآیند رشد و نمو 

هاي در رشد اندامویژهبهکمبود نیتروژن . گیاهان بستگی دارد
که توان گفت میمثالعنوانبهرویشی تأثیر منفی دارد، 

کمبود نیتروژن در برگ درختان آلوده به لورانتوس سبب 
ها، کوتاه شدن فصل رشد، کم کوچک شدن و زرد شدن برگ

ها و میوه دهی ضعیف و نامنظم درختان شدن تعداد شاخه
شود کند میفتوسنتزهمچنین فعالیت دستگاه . شودمیزبان می

نتایج ). 6(افتد و تولید بذر مختل و کاهش محصول اتفاق می
حضور انواع علتبهدر خصوص کاهش نیتروژن آمدهدستبه

ها بر روي درختان میزبان در مطالعات مختلف بیان دارواش
.باشدکه همسو با نتایج تحقیق حاضر می)11،21(شده است 

نتوس بر روي میزان عنصر رادر مورد تأثیر حضور لو
میزان عنصر پتاسیم درختان میزبان نتایج نشان داد که بین

ن آلوده هاي درختان سالم و درختاشاخهاي پتاسیم برگتغذیه
میانگین عنصر . دار وجود داردبه لورانتوس اختالف معنی

هاي پتاسیم در برگ درختان آلوده به لورانتوس نسبت به شاخه
فرهادي کالهنتایج حاصل از مطالعه . درختان سالم بیشتر بود

و قدس خواه دریایی و ) 4(، حسینی )8(و همکاران کج
در این رابطه با نتایج تحقیق حاضر مطابقت نیز ) 5(شریفی 

توانمیپتاسیم در رشد و نمو گیاهان هاينقشازجمله. دارد
تز آنزیم، سنسازيفعال، تنظیم فشار اسمزي، pHبه تثبیت 

پروتئین و ایجاد مقاومت و استحکام در برابر عوامل نامساعد 
ها و عوامل مکانیکی مثل باد، برف و یخ اشاره پارازیتازجمله

نتوس، افزایش اردرنتیجه آلودگی درختان میزبان به لو. کرد
یک مکانیزم دفاعی عمل کرده تا عنوانبهیون پتاسیم 

عوامل نامساعد جوي مقاومت گیاه را در برابر عامل مهاجم و
اما این تنها تا زمانی برقرار است که ،)3،22(افزایش دهد 

ایندر غیر . شدت ابتال به لورانتوس از حدي تجاوز نکند
و با افزایش ابتال کلیه تاج شدهخشکها ابتدا شاخهصورت

موجود بر آن نیز از بین لورانتوس وشدهخشک میزبان 
اسیم سبب کند شدن توسعه کمبود پت). 20،24(روند می

هاي پائین، ظهور اي، خشک شدن تاج از قسمتریشه
اي بر روي برگ و کاهش مقاومت گیاه در هاي قهوهلکه

در مورد عنصر روي نتایج .شودمقابل آفات، سرما و گرما می
هاي درختان سالم دار بین شاخهعدم تفاوت معنیدهندهنشان

در تحقیقی مشابه حسینی .بودو درختان آلوده به لورانتوس 
هايشاخهدر میزان عنصر رويبه این نتیجه رسید که) 8(

قدس خواه همچنین . نداشتندداريمعنیسالم و آلوده اختالف 
هاي شاخهدررويکه مقدارنشان دادند ) 5(دریایی و شریفی 

درختانبهتوسکا قشالقی نسبتممرز و میزباندوهرآلوده
در شمال کشور ) 21(شریفی مقدم اما بوده استباالترشاهد

که را بیان نموددر این خصوص نتیجه عکس این مطالعه 
ن برداري از برگ درختازمان نمونهاحتماالًیکی از دالیل آن 
اوج فعالیت و . گیري عناصر غذایی باشدمیزبان جهت اندازه

. باشدها اواخر تابستان و اوایل پائیز میاندازه دارواش
بیشترین میزان عنصر روي در برگ درختان آلوده طورکلیبه

عناصر ازجملهعنصر روي . به لورانتوس مشاهده شد
رود که وجود آن براي در تغذیه گیاهان بشمار میمصرفکم

گیاهان ضروري است و عدم وجود آن اختالالت شدیدي در 
ازجملهمصرفکمعناصر . آوردمیوجودبهرویش گیاهان 
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7. ...........................................................................................................................1395بهار و تابستان / هفتمشماره / مچهارسال/هاي ایرانشناسی جنگلبوم

هاي قاومت درختان را در مقابل بعضی از پارازیتروي، م
، گیاه میزبان براي مقابله با روازاین. نمایندمیگیاهی زیاد 

نصر را از خاك تنش حاصل از پارازیت مقدار بیشتري از این ع
).9(جذب کرده است 

یکی دیگر از عناصري است که به مقدار زیاد نیز فسفر 
جهت مقایسه واریانسنالیز تجزیهآ. باشددرختان میموردنیاز
هاي درختان سالم و هاي عنصر فسفر بین شاخهمیانگین

.نشان ندادرا داري درختان آلوده به لورانتوس تفاوت معنی
و شریفی ) 12(همکارانیج کرتولی نژاد و انتیجه مذکور با نت

بیشترین میزان عنصر فسفر در . همخوانی دارد) 21(مقدم 
اهی عالئم گ. م بلوط ایرانی مشاهده شدبرگ درختان سال

در کمبود فسفر رشد بخش . استنیتروژنکمبود فسفر شبیه 
کوتاه، هابرگ. شودهوایی و ریشه هر دو کند و یا متوقف می

زاویههابرگدمشوند و در این حالت باریک و نازك می
.)خزان زودرس(دهندکوچکی را با شاخه تشکیل می

شترین تعداد درختان آلوده در طبقات قطري و طورکلی بیبه
آمده دستنتایج به. تاجی میانی و در درختان مرتفع توده بودند

نشان BVRاز ارزیابی شدت ابتالي درختان بلوط به روش
. باشدهاي فوقانی تاج میها در قسمتداد که بیشتر آلودگی

عنصر هاي سالم ازنظر میزان هاي آلوده نسبت به شاخهشاخه
میزان عنصر نیتروژن کاهش نشان ازنظرپتاسیم افزایش و 

.داري را نشان ندادندسایر عناصر اختالف معنی. داد
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Abstract
Mistletoe (Loranthus europaeus Jacq) is an evergreen bush which is considered as a

semi-parasitic plant of Ilam forests and show off in late autumn and winter in the northern forest
of Ilam. The aim of this study was to investigate the effect of mistletoe on some Quantitative
characteristics and nutrient uptake in oak forests (Quercus brantii L.) of Bankol in Ilam
Province. For this study, selecting the study area, then sampling was carried out with selected
method on infected trees with mistletoe, that way 32 sampling plots with 1000 m2 area were
selection (In the areas that there were some of infected trees with mistletoe) and relationship of
infection intensity with to diameter at breast, height, canopy and trees location were studied.
Also, sample of leaves were collected from healthy and infected branches of infected trees and
branches of healthy trees (in equal condition of morphologic, diameter at breast, height and
canopy of trees). Then concentration at N, P, K, and Zn at foliage were measured. Results show
that most of infected trees were in middle diameter and canopy classes and also in high trees.
The results of the assessment of disease severity with BVR method show that most of the
contamination were in the upper crown. In terms of potassium element, infected branches
contain more potassium. Nitrogen decreased in infected branches compared to healthy ones.
Other elements didn’t show a significant difference.

Keywords: Bankol of Ilam, Broom Volume Rating System, Haustorium, Loranthus europaeus
Jacq, Persian Oak
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