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Abstract
Iran's conifer forests are among the rare forests that are environmentally and recreationally valuable. Juniperus 
is one of the native conifer species of Iran, occupying more than one million hectares in Iran's mountainous 
forests. The life of some bases is about 2000 years old. During the last two decades, Arthousebius oxycedri 
has been one of the most important factors for drying Juniperus trees in Alborz habitats. This plant has a 
parasitic life on the branches of the tree, disrupting the physiological balance of the tree and causing the 
tree to die. According to reports, in infected areas, between 25% and 30% of the Juniperus trees have been 
affected by this parasite and between 1 and 3% are completely dried up. In this regard, various control 
methods are considered, one of which is the removal of the parasite before its seeding stage.
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Investigation of damages of Juniper Dwarf Mistletoe
 (Arceuthobium oxycedri (DC.) M.Bieb) in Semnan Province forests 

and its control methods
H. Sharafieh1*, H. Sakenin Chelav2 and M.R. Arefipour3

چکیده
بسیاری  ارزش  تفرجگاهی  و  محیط زیستی  ازنظر  که  هستند  نادری  جنگل های  جزو  ایران  سوزنی برگ  جنگل های 
دارند. ارس ازجمله سوزنی برگان بومی ایران است که در جنگل های کوهستانی کشور، گستره ای بیش از یک میلیون 
نیمه انگل گیاه  اخیر  دهه  دو  طی  است.  سال  بر 2000  بالغ  ارس  پایه های  از  برخی  عمر  دارد.  اشغال  تحت  را  هکتار 
Arceuthobium oxycedri یکی از مهم ترین عوامل خشک شدن درختان ارس در رویشگاه های البرز بوده است. این گیاه 
روی شاخه های ارس زندگی انگلی اختیار کرده، توازن فیزیولوژیک درخت را بر هم زده و پس از چند سال تمامی درخت 
را فرا گرفته و درنهایت باعث مرگ آن می شود. براساس گزارش های موجود در مناطق آلوده تاکنون بین 25 تا 30 درصد 
درختان ارس به این انگل مبتال شده  و بین 1 تا 3 درصد کاماًل خشک شده اند. در این رابطه روش های کنترلی مختلفی مورد 

توجه قرار گرفته که یکی از آنها، حذف گیاه انگلی قبل از مرحله بذردهی آن است.
واژه های کلیدی: جنگل های ارس، دارواشک، ارس واش، سمنان، نیمه انگل

بررسیخسارتارسواش
(Arceuthobium oxycedri (DC.) M.Bieb) 

درجنگلهایارساستانسمنانوراهکارهایکنترلی
حیدرشرفیه1*،حمیدساکنینچالو2ومحمدرضاعارفیپور3
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محدوده سـه شهرستان سـمنان، شـاهرود و دامغان پراکنش 
)شـکل1(. دارند 

البتـه اگـر منطقـه چهارباغ جزو اسـتان گلسـتان 
درنظر گرفته شـود، حدود 170 هـزار هکتار جنگل 
ارس در استان سـمنان وجود دارد و حدود 7هزار 
هکتـار درختـان ارس به صـورت کامـًا پراکنـده 
انتشـار دارند )شـکل2(. یعنی بین 5 تا 30 اصله 
در هکتـار کـه طبـق تعریـف فائو جـزو جنگل 
محسـوب نمی شود )شـرفیه و غامی، 1376(.

)Juniperus( ارس 
در  مختلفـی  گونه هـای  ارس  جنـس  از 
سـمنان  اسـتان  کوهسـتانی  جنگل هـای 
وجـود دارد کـه دو گونـه آن بـه  نام هـای

J. excelsa درختـی  و   J. polycarpus
هسـتند. اغلـب محققـان و اسـاتید هـر دو 
گونـه را همـراه یکدیگر مشـاهده کرده اند و 
در رویشـگاه ها، پایه های نـری که فقط چند 
مخـروط ماده وجـود دارد وجه تمایز این دو 
گونه است )علی احمد کروری، 1376(. طبق 
نظـر علی احمد کروری )1376( دوپایه بودن
بـودن یـه  تک پا و   J .  po lycarpus
J. excelsa معیـار تشـخیص ظاهـری دو 
گونـه اسـت. جوانشـیر و ثابتـی وجـه تمایز 
ایـن دو گونـه را در تک پایـه و دوپایـه بودن 
می داننـد، امـا پژوهشـگران دیگـری همچون 
اسـدی ایـن دو گونـه را متـرادف یکدیگـر 
معرفـی کرده انـد. بـا توجـه به اصـول تکامل 
گیاهـی کـه به طـور معمـول تکامـل مثبت را 
از دوپایـه بـودن بـه طـرف تک پایه بـودن و 
تکامـل منفـی را از تک پایـه بـودن بـه طرف 

دوپایـه بـودن بیـان کـرده اسـت و بـا توجـه 
بـه مطالعـات آنزیمـی، ایزوآنزیمـی و عناصر 
موجـود در روغن هـای ضـروری گیـاه، باید 
درختـان تک پایه ارس نتیجـه تکامل درختان 
دوپایـه باشـند )علی احمـد کـروری، 1376(.

طـی بررسـی وضعیـت توده هـای ارس 
توسـط همکاران مؤسسـه تحقیقـات جنگلها 
و مراتع کشـور و مرکز تحقیقات کشاورزی و 
منابع طبیعی سـه پات مشـخصات رویشگاه 
و وضعیت درختان ارس در شـمال سـمنان و 
شـاهرود اندازه گیری شـد کـه در جدول 1 و 
شـکل 3 ذکر شـده اسـت )علی احمد کروری 

و همکاران، 1379(.

 گیاه شناسی دارواشک
)juniper dwarf mistletoe( دارواشک یا ارس واش
 Arceuthobium oxycedri علمـی  نـام  بـا 

 مقدمه
س  ر ا ی  جنگل هـا

ایـران اغلـب در نواحـی و 
دامنه هـای جنوبـی البـرز واقع 

شـده اند کـه در برخـی از مناطق 
به صـورت متراکم بوده ولی بیشـتر 

به صـورت مراتـع مشـجری اسـت. 
سـاعی  مرحـوم  بررسـی های  براسـاس 
ایـران در سـال  ارس  سـطح جنگل هـای 

1329 معـادل 1/3 میلیـون هکتـار برآورد 
شـده  اسـت و طبق نظـر تره گوبوو در سـال 
میلیـون  ایـن جنگل هـا 1/9  1344 سـطح 
هکتـار بوده اسـت. اکنـون اکثر منابع، سـطح 
جنگل هـای ارس ایران را 1/2 میلیون هکتار 

ذکـر کرده انـد )مـروی مهاجـر، 1384(.
اغلـب جنگل های ارس ایـران در مناطق 
کوهسـتانی نیمه سـرد تا سـرد با زمستان های 
برف گیـر پراکنـش دارنـد که عمـده بارندگی 
 آنها در فصل زمسـتان اسـت. در این مناطق، 
میلی متـر،  تـا 400  بارندگـی حـدود 370 
متوسط دمای حداقل ساالنه 3/51 سانتیگراد 
و متوسـط دمـای حداکثـر سـاالنه 15/41 
سـانتیگراد و میانگین درجه حرارت سـاالنه 
9/459 سـانتیگراد و متوسـط تبخیر سـاالنه 
حـدود 543/9 میلی متـر اسـت )شـرفیه و 

  .)1376 غامی، 
ی  ر هکتـا ن  میلیـو  1 /2 سـطح  ز  ا
جنگل هـای ارس ایـران، حـدود 210 هـزار 
هکتار آن در اسـتان سـمنان واقع شـده است 
که به صـورت نـواری پراکنده به طـول حدود 
300 کیلومتـر در نواحـی شـمالی اسـتان در 
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شکل 2-  نقشه پراکنش جنگل پهن برگ و ارس در استان سمنانشکل 1- وضعیت جنگل های شمال و شهر سمنان

جنگل های پهن برگ شامل

سمنان

حدود۴۰درصد
جنگلهـایارساسـتان

سـمنانآلـودهبـهایـنگیاه
نیمهانـگلهسـتند.درمناطـق
آلـودهتاکنـونبیـن25تـا3۰
درصـددرختـانارسبـهایـن
گیـاهنیمهانـگلمبتالشـدهو
بیـنیـکتـا3درصـدهم
کامـالًخشـکشـدهاند.
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 3 تـا  یـک  بیـن  و  مبتـا شـده   نیمه انـگل 
درصد هم کامًا خشـک شـده اند )شـکل 4(. 
رشـد رویشـی کلنی هـای نر و مـاده این 
گیـاه، از اواخـر فروردین شـروع شـده و تا 
اوایل پاییز ادامه دارد. همچنین در اردیبهشت 
رشـد زایشـی با ظهور گل ها شروع می شود. 
زمان گرده افشـانی در تیرماه بوده و رسـیدن 
و ریـزش بذر تا اواسـط پاییز ادامـه می یابد. 
 کنترل بیماری دارواشک یا ارس واش 
و  )عارفی پور  ارس  رویشگاه های  در 

شیروانی، 1382(
از  یکـي  به عنـوان  هـرس  هـرس:  الـف- 
معمول تریـن روش هـای کنتـرل دارواشـک، 

داراي مزایـا و معایبـي اسـت.

معایب هرس در کنترل دارواشک:
1- به دلیل اینکـه این انگل در چرخه حیاتي 
 symptomless خـود تا قبل از سـال سـوم
اسـت لذا هیچ گونـه نشـانی از آلودگي ظاهر 
نمي سـازد. بنابرایـن همیشـه در ایـن مرحله 
از آلودگـي، درختـان ظاهـري کامـًا سـالم 
از خـود نشـان داده و از هـرس مي گریزنـد. 
پـس همیشـه در تداخـل چرخه هـاي انگل، 
چرخه هایي یافت مي شـوند که در سـال اول 

و دوم خود باشـند.
2- هنـگام هرس گاهي به دلیل شـباهت زیاد 
انـگل بـا میزبان، از دید چشـم پنهـان مانده و 

آلودگي باقـي مي ماند.
3- به دلیـل اینکـه ارس یـک گیـاه کندرشـد 
اسـت و در طـول عمـر خـود حجم رویشـي 
به نسـبت کمي را تشـکیل مي دهد لذا با هرس 
سـنگین، امـکان جبـران بخش هاي از دسـت 
رفته بسـیار مشـکل مي شـود. عاوه بـر اینکه 
از محل زخم هاي ناشـي از هرس، مقادیري از 
ترشـحات گیاهي خارج می شـود کـه این امر 
نیز ممکن اسـت بـر ضعف گیاه اثـر بگذارد و 
درنهایـت اینکه برش ها و زخم هاي ناشـي از 
هرس، امکان نفـوذ و ورود آفات و امراض را 

بـه درون گیاه سـهل تر مي کند.
4- یکـي دیگـر از معایب و مشـکات هرس 
در ارتبـاط بـا درختـان کهن و بسـیار بزرگ 
کامـًا آلوده اسـت. حال سـؤال این اسـت که 
در مورد چنین درختاني که حتي یک قسـمت 
بـدون انـگل ندارنـد هـرس چگونـه مي تواند 

یکـی از مهم تریـن عوامـل نابـودی درختان 
البـرز شـرقی  ارس در رویشـگاه های ارس 
اسـت. این گیاه، نیمه انگل بوده، روی شـاخه 
اختیـار  نیمه انگلـی  زندگـی  ارس  درختـان 
کـرده و ایجـاد آلودگـی می کنـد. بـه علـت 
خسـارات زیـادی کـه بـه تیـره مخروطیـان 

عامـل  مهم تریـن  به عنـوان  می کنـد  وارد 
 .(Al-Achi, 2005) بیماری از آن یاد می شود
حـدود 40 درصـد جنگل هـای ارس اسـتان 
نیمه انـگل  گیـاه  ایـن  بـه  آلـوده  سـمنان 
هسـتند. در مناطـق آلـوده تاکنـون بیـن 25 
تـا 30 درصـد درختـان ارس بـه ایـن گیـاه 

شکل 3- طبقات قطری ارس در پات آماری منطقه پرور، شمال سمنان

طبقات قطری برحسب سانتی متر
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جدول 1- مشخصات رویشگاه و وضعیت درختان ارس سمنان در سه پات اندازه گیری شده

 چهارباغ شاهرود
پالت  2

 چهارباغ شاهرود
پالت 1 منطقه پرور سمنان منطقه 

صفات 

24 24 15 درصد شیب

2550 2550 2240 ارتفاع از سطح دریا

186 96 34 تعداد در هکتار

5/76 5/79 4/17 متوسط ارتفاع درخت

3359 1700 1600 درصد تاج پوشش، متر مربع در هکتار

8/35 4/69 6/15 سطح رویه زمینی، متر مربع در هکتار

96 106 4 تجدید حیات، تعداد در هکتار
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به اجـرا درآیـد؟ آیـا در ایـن حالـت هـرس 
همـان کف بر کردن و جنگل تراشـي نیسـت؟ 
آیـا بـه این طریـق قبل از آنکـه انگل جنگل 
را از بیـن ببـرد مـا آ ن را از بیـن نبرده ایم؟ در 
این گونـه مـوارد الزم اسـت قبـل از صـدور 
هرگونـه دسـتوري و تصمیمـات عجوالنـه، 
بـا درایـت و جامع اندیشـي، مسـئله مـورد 

تجزیه و تحلیـل قـرار گیرد.
5- از معایب دیگر هرس، مسـئله محدودیت 
یعنـي عاوه بـر  اسـت.  آن  اجـراي  زمانـي 
اینکـه به دلیـل پنهان بـودن انـگل در ابتداي 
آلودگي مشـکل هرس وجود دارد، در انتهاي 

آلودگـي نیـز هـرس بي تأثیـر خواهـد بـود. 
توضیـح اینکـه اگـر هـرس دیـر و نابهنـگام 
و بعـد از گل دهـي انجـام شـود چـون بـذر 
انـگل قبـل از هـرس منتشـر شـده، آلودگي 
در سـال هاي بعـد نیـز باقـي خواهـد مانـد. 
نشـود  رعایـت  نیـز  اگـر حـد هـرس   -6
انـگل  اندام هـاي درون بافتـي  از  بخشـي  و 
دوبـاره  آلودگـي  بمانـد،  باقـي  میزبـان  در 
بعـد مشـاهده خواهـد شـد. در سـال هاي 

مزایاي هرس:
 بـا توجه به اینکـه ارس یک گیاه نورپسـند 
اسـت بنابرایـن در صـورت رعایـت تمامـي 

جوانـب امـر ازقبیـل رعایـت زمان مناسـب 
)قبـل از گل دهـي انـگل(، مقـدار مناسـب از 
شـاخه هاي مـورد هـرس، تیمـار محل هـاي 
حجـم  رعایـت  هـرس،  از  ناشـي  زخـم 
ایـن  غیـره،  و  تعـادل  حفـظ  و  سـبزینگي 
روش نـه  به عنـوان تنهاتریـن روش ممکـن، 
بلکـه به عنـوان یکـي از ابزارهـاي مدیریـت 
اصولـي جنـگل در تلفیق با سـایر روش هاي 
مناسـب، مي توانـد مفیـد و مؤثر واقع شـود.
ارس: مقـاوم  گونه هـاي  واکاشـت  ب- 

در طرح تحقیقاتي »بررسـي دارواشک ارس 
در جنگل هـاي البرز شـرقي« مشـخص شـد 

شکل 4- درختان ارس خشک شده بر اثر خسارت گیاه نیمه انگل ارس واش
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باوجـود اینکه دارواشـک به شـدت به برخي 
از گونه هاي ارس خسـارت مي زنـد اما قادر 
بـه حملـه و رویـش روي گونـه ارس رونده
 J. communis  نبـوده و ایـن گونـه قـادر 
اسـت سـامت خـود را در مقابل ایـن انگل 
حفـظ کنـد. حال برای حل مشـکل و اصاح 
جنـگل از تک گونه اي و ایجـاد تنوع ژنتیکي 
و نیـز برای چـاره مشـکل ضعـف زادآوري 
ارس در منطقه و همچنین جایگزیني درختان 
خشـکیده و کامًا آلوده حذف شـده، می توان 
از گونه هـاي مقاوم موجود در ایران اسـتفاده  
کـرد که این عمل ضمن رفع مشـکل موجود، 
باعـث افزایـش پایـداري جنـگل در مقابـل 
سـایر عوامل زیـان آور آتي نیـز خواهد بود.

البتـه در ایـن رابطـه امـکان بررسـي و 
به طـور  دارد.  وجـود  نیـز  بیشـتر  تحقیـق 
قالـب  در  مي توانـد  موضـوع  ایـن  مثـال 
سـازمان جنگل هـا  پیشـنهادي  عناویـن 
مقطـع  نشـجویي  دا طرح هـاي  بـرای 
دکتـرا مطـرح شـود. در اینجـا یکـي از 
این عناوین پیشـنهاد مي شـود: »بررسـي 

متابولیت هـاي بازدارنـده از رشـد انـگل 
دارواشـک، سنتزشـده در گونه هـاي مقاوم 

ارس و شناسـایي ژنوتیپ هـاي مقـاوم برای 
جنـگل کاري«.

ج- پوشـانیدن انگل برای جلوگیري از سنتز 
کلروفیل:

در برخـي از منابع به این مطلب اشـاره شـده 
اسـت مبنی بـر اینکه چـون این گیـاه انگلي 
یـک گیاه سبزینه سـاز اسـت حال اگـر بتوان 
به طریقـي آن را از دریافـت نـور خورشـید 
محـروم کرد، ایـن عمل باعث ایجـاد اختال 
در مکانیسـم رشـدي گیاه انگل خواهد شـد 
و به تدریـج آن را از بیـن خواهـد بـرد. نحوه 
محل هـاي  کـه  اسـت  بدین صـورت  عمـل 
آلـوده شـاخه بـا پاسـتیک هاي تیره رنگ یا 
نوارهـاي مشـکي ضخیم پوشـانیده می شـود 
به طوري کـه امکان رسـیدن نور خورشـید به 
گیـاه انگل وجود نداشـته باشـد. آنـگاه گیاه 
انـگل به تدریـج زرد شـده و از بیـن خواهـد 
رفـت. در اینجا پیشـنهاد مي شـود این روش 
روي تعـدادي از درختـان آلـوده به آزمایش 
گذاشـته شـود و درصورتي کـه نتایـج خوبي 
داشـت مي توانـد به عنوان یکي از سـهل ترین 

و کم هزینه تریـن روش هـا که عوارض جانبي 
کمی دارد، اثرات بسـیار خوبي داشـته باشد.

د- تیمار شیمیایي:
متأسـفانه یکي از بزرگ تریـن معضات در 
جنگل هـاي کشـورمان منفي نگـري کلـي به 
مسئله تیمار شیمیایي است. حتي بدون اینکه 
به خـود اجـازه دهیم اول سـخن را بشـنویم 
و بعـد نپذیریـم! هـرگاه ایـن عنـوان مطرح 
شـود بـدون توجه بـه محتواي مطلـب به آن 
حساسـیت نشـان داده شـده و طرد مي شـود. 
یـک مدیـر خبـره و بادرایت بین بـد و بدتر 
مطمئنـًا حالـت بدتـر را انتخـاب نمي کنـد.

یعني اینکه اگر تیمار شـیمیایي استفاده شود 
و جنـگل نجـات یابـد، بایـد به طـور منطقي 
بهتر از زماني باشـد که جنگل منقرض شـود 
اما تیمار شـیمیایي صورت نگیرد. لذا استدعا 
مي شـود که ابتدا شـوراي محترم کود و سـم، 
سـازمان محیط زیسـت و دیگـر ارگان هاي 
مسـئول، تیمارهـاي شـیمیایي پیشـنهادي را 
مورد بررسـي و تجزیه و تحلیل قـرار دهند و 
بررسـی کنند که آیـا آن ماده عوارض جانبي 
دارد یـا خیـر؟ اگـر عوارضي دارد بـا توجه 
بـه آسـتانه اقتصادي خسـارت، آن را به طور 
محدود بـه آزمایش گذارند تـا در صورتي که 
اثـرات مطلوبـي از آن ماحظـه شـد امکان 

اسـتفاده از آن مورد بررسـي قرار گیرد.
 ethephon در ایـن رابطه مـاده شـیمیایي
بـا نـام تجـاری florel کـه گفتـه مي شـود 
قـادر اسـت 1 تـا 3 سـال از بذردهـي انگل 

بـرای  کنـد  جلوگیـري  ارس  دارواشـک 
بـه آزمایـش گـذاردن در سـطحي محـدود 
معرفـي مي شـود. درصورتي کـه خصوصیات 
ذکرشـده بـراي ایـن مـاده بعـد از آزمایـش 
مشـاهده شـود، ایـن مـاده مي توانـد باعـث 
مهـار و جلوگیـري از پیـش روي و اپیدمـي 
آلودگـي شـود. بـا ایـن وصـف امیـد اسـت 
و  بررسـي  را  آن  ذي ربـط  سـازمان هاي 
تهیـه کـرده و به مرحلـه آزمایـش بگذارنـد.
بـا  کاربـردي  روش هـاي  کنـار  در   •
بازدهي سـریع تر بیان شـده، پیشـنهاد دیگري 
بـراي بررسـي بلندمدت در قالـب طرح هاي 
تحقیقاتي ارائه مي شـود، بـرای نمونه می توان 
بـا انجـام مطالعـات جامعه شناسـي گیاهي و 
مطالعه پارامترهـاي مختلفي ازجمله وضعیت 
جنسـي، سـني پایه هـا، تراکـم توده هـا و  با 
بتـوان  تحلیل هـاي چندمتغیـره  از  اسـتفاده 
بـه الگـوي اثرگـذاري بیمـاري در توده هـا 
یـا جوامـع مختلـف پـي بـرد تـا شـاید بـا 
توسـعه  بـر  کان  مدیریـت  راهبردهـاي 
بیمـاري در عرصه هـاي گسـترده غلبـه کرد. 
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