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  چکيده
 ي براييها تا روش را بر آن داشتها يسراسر دن محققان ،دنا وارد آوردهجهان  يبرگ و صنعت ي سوزنيها  پاكوتاه به جنگليها  دارواش كهييها تخسار
ش دقت ي و افزايستيات وحش و تنوع زي حفظ ح،ت جنگليريها جهت مد دارواش يي و فضايدن پراكنش مكانير كشي به تصو وي شدت آلودگيابيارز

 مطالعه ابتال به دارواش در جهان است و يها شن رويتر از متداولكه BVR و DMR ي شدت آلودگيدو روش بررس. جاد كننديامطالعات دارواش 
 يانجام مطالعه ابتال به دارواش در پارك جنگلجهت . ن مقاله آورده شده استي در ا،ستتر نهيهز و كم معتبرتر ، كاراتر،تر ها آسان ر روشينسبت به سا

  از گونه آلوده در داخل پالتهايها گونه% 94كه  آنجا از. اده شدي در مناطق آلوده پي آر10 ي پالت انتخاب30تعداد  ،برده نامسه دو روش يمقا و نور
ه ي مورد تجزيطور تصادف  درخت به243 ، آلوده در كل پالتهايليانج 329از . فتگرقرار يابيارز مورد يلي انج گونهتنهابنابراين  ،است ه بوديليانج
 در كل نحوه . داشتنديشتري بDMR, آنها% 31 و  گرفتنديكسانين دو روش رتبه ي با ا،درختان% 67داد كه  ج نشانينتا. گرفتندسه قراريل و مقايتحل
 به لحاظ تعيين فشار ، فراواني با درصد آلودگييها ن در تودهيبنابرا. ديرس ي بهتر به نظر مBVR آن نسبت به يابي و دقت ارزDMR روش ياجرا

 در مطالعات DMRتوان از روش  يهاي آلوده م جنگل و حتي اثر بر زادآوري پايه ميزان توليد و رويش ، ساختار توده، جنگلسيستمدارواش بر اكو
 و ياني ميها شتر از بخشيب بيبه ترت،  تاجي در بخش فوقانين سه بخش تاج نشان داد كه شدت آلودگي در بي آلودگين بررسيهمچن. دكراستفاده 

  . است دارواشيها ميوهاز كننده  هيتغذ  پرندگان نشستن و گشت و گذاريها ن انتشار بذر دارواش به مكايعلت آن وابستگ كه ه است بوديتحتان
  

  كليد واژه
  پراكنش مكاني و فضايي- پالت انتخابي- ارزيابي شدت آلودگي-دارواش پاكوتاه

  سرآغاز
 يگاها هريذخ و ها پارك يحت و ها چراگاه ،ها جنگل ،يكشاورز ياراض در

ها   از درختان كنار جادهياريبس  ارواش بزرگ ديها  كپه،غالب نقاط جهان
ع ي فراوان و شاي مواقع به قدريدر برخ. دساز يها را آلوده م هيو حاش

اگرچه در .)Reid, 2005(د شو يزبان مي مرگ درختان مد كه باعثشو يم
 ، جانداران كوچكي و حتياهان علفير گيهر منطقه بذر درختان و سا

 يها وهي اما م،ندشو يمحسوب م پرندگان يبرا ي مناسبييمنابع غذا
خبندان ي فصول سرد و يز در طي ن ن و چسبناك دارواشيري ش،كوچك
ن خود باعث ي كه ادهد يل مي را تشكي پرندگان خاصيي منبع غذا،سال

ها در  واشارد .)Reid, 2005( دشو يم ها شتر دارواشيگسترش ب
 يدگ و تورم در محل آلويش و كجي باعث كاهش رو، كميها يآلودگ
شدن  ك و بدشكليولوژيزيجاد نقص في باعث ايكلطور شوند و به مي

 كه قسمت ي زمانيعنيد يشد  يلي خيها ياما در آلودگند؛ شو يدرختان م
كباره ي باعث مرگ ،دشون يگزي دارواش جايها زبان با كپهياعظم تاج م

ومت درختان سالم و امق )Perry and Elmore, 2001( ندشو يدرخت م
اما . شتر استيها ب  در برابر ابتال به دارواشزي حاصلخيها تودهواقع در 

 درختان ،جهتهر  به. ها شوند  سرشاخهيدگيممكن است دچار خشك
 نسبت به حمله ، مبتالتشد بهخصوص درختان   به،بتال به دارواشما
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 يطي محير فشارهاي و ساي خشك،خوار  پوستي سوسكها، امراض،آفات
 Reid, 2005; Hadfield and( كنند يمن عمل يريتر از سا فيضع

Flanagan, 2000(.  
ت توده و يريها در مد كردن شدت ابتال به دارواش يبه جهت كم

 كه ي و حفظ درختانييز شناساي و نريم و  ش و مرگي كاهش رويابيارز
 يابي ارزي براييها به روش ، بماننديد به عنوان مبدأ بذر در جنگل باقيبا
 دشو ياز مي تك درختان ني كل جنگل و حتزان ابتال در سطحيم
)Hawksworth et al., 2002(.  

  ي دارواش بهاي مختلف ارزيا روش
اره گسترش و وسعت آلودگي در بجهت دستيابي به اطالعاتي در

 , شدت ابتال به دارواش،مرگ و مير درصد ،د درختان مبتالص در،توده
يشگاه به استفاده و هاي سالم و آلوده در توده و رو براي مديريت پايه

ه به ستب. برداري نياز است هاي صحيح نمونه ها و روش انتخاب تكنيك
هاي ارزيابي   امكانات و سطح مورد مطالعه روش، هدف،نوع مطالعه
 تاكنون براي اين منظور به كار ي متعدديها روش.  استاوتفدارواش مت
  :كه عبارتند از )Ciesla, 1997(  استگرفته شده

   ۱ييوا هيبايارز
هاي سوزني برگِ نوئل سياه و كاج جك كانادا  اين روش در جنگل

ارزيابي .  ميليون هكتار به كار گرفته شده است98گاه تا سطحي بيش از 
گيرد ولي  هاي كم صورت مي هايي با پستي و بلندي هوايي اغلب در زمين
  .  است هليكوپتر وسيله مناسبي،در نواحي كوهستاني

كيلومتر 150كيلومتري با سرعت 10 تا 5از  پروهليكوپتر در خطوط
 نقاط ، دو نفر همراه در هر سمت هليكوپتركند از باالي منطقه عبور مي

كه (آلوده و حساس به مرگ و مير و در معرض خطر را بر روي نقشه 
مشخص )  تيپ جنگل يا آماربرداري باشد،ممكن است نقشه توپوگرافي

و نقشه ديجيتاليِ 2دستي يك رايانةخي موارد با داشتندر بر. كنند مي
طور مستقيم بر روي   اطالعات به،خصوصيات تيپ جنگل يا توپوگرافي

اين روش كه امروزه در حال . دشو قشه موجود در صفحه رايانه درج مين
هاي   بهترين تكنيك در بازرسي كلي جنگل،گسترش روزافزون است

راكز آلودگي مجزا و وسيع با آلودگي شديد و جاروهاي زياد به همراه م
توان با استفاده از  همچنين در اين روش مي.  استمرگ و مير فراوان

GPS يابي نمود  مراكز آلوده را بر روي نقشه مكان(Hawksworth et 

al., 2002).  

   ۳برداري هوايي عکس
بندي پوشش گياهي  بندي و تيپ طور معمول اين روش براي طبقه به

توان از اين روش زماني  اي مساحي دارواش مياگر چه بر. رود كار مي به
ختان يا مراكز آلودگي كه خصوصيات بسيار بارزي از قبيل مرگ و مير در

 ،مقياس  يي بزرگبرداري هوا عكس. نيز استفاده نمود باشد وجود داشته
هاي منفرد جهت بازرسي درختان آلوده با جاروهاي جادگري  براي توده

هاي  ي درختي حساس و برآورد پايهها كردن گونه بزرگ يا مشخص
. دشو  استفاده ميو مير بر اساس خصوصيات مختلف تاجحساس به مرگ 

  در،تر نسبت به تاج هاي تيره ها با ايجاد لكه طور معمول دارواش به
  .(Hawksworth et al., 2002)اند هاي هوايي قابل تمايز عكس

 ۴برداري جنگلپالتهاي آمار

و كسب اطالعاتِ قابل قبول جهت تعيين ترين روش تشريح  عمومي
 در قالب يك طرح "پالتها معموال. يش جنگل استفشار دارواش بر رو

تواند  شوند كه اگر به درستي اجرا گردد مي بندي در جنگل پياده مي مونه
هاي مربوط به  مشخصه "معموال داخل پالتها. دهد نتايج مناسبي ارائه

 برداشت )BVR و يا DMR(ي بندي شدت آلودگ رويش جنگل و درجه
  ).  (Hawksworth et al., 2002شود مي

   ۵ارزيابي کنار جاده و پالت
غربي آمريكا  هاي شمال  در بسياري از جنگل،هاي كنار جاده ارزيابي

بهترين . رود مي كار دسترسي با گسترش مناسبي دارند بههاي   جادهكه
 20ل با حداقل سن هاي همسا  توده، خالص"هاي تقريبا نتيجه در جنگل
هاي جنگل با   در ميان توده،يك راننده و فرد همراه. دشو سال حاصل مي

حركت كرده و ميزان آلودگي را در فواصل ) كيلومتر40 تا 30(سرعت كم 
  . زنند  متر در طول جاده تخمين مي200 تا 100ثابت 

بندي   طبقه، با استفاده از درصد"جاده معموال ي درختان درطولآلودگ
 ، باشدرويت  بدون آلودگي قابل،درصد كه صفر صورت اين به. شود مي

 آلودگي متوسط ، درصد از درختان آلوده باشند33 تا 1آلودگي كم يعني 
 تا 67 يعني ،شديدآلودگي  درصد از درختان آلوده باشند و 66 تا 34يعني 
تر  م50عالوه بر اين پالتهايي با فاصله .  درصد درختان آلوده باشند100

 كيلومتر در طول جاده مستقر 10 تا 5 در فواصل حداقل ،از جاده
كرد و يا با استفاده از  پالتهايي با شعاع ثابت استفادهتوان از  مي. ندشو مي

 محاسبه ، متوسط براي هر درخت6DMR. پريسم پالتها را پياده نمود
ت شده و با استفاده از اطالعات ارزيابي كنار جاده نتيجه كلي به صور

  )ويژة منابع طبيعي(٤٦ارة       مجلة محيط شناسي شم                                                                                            ٥٨



ارائه  دارواش حمله ناشي از حجم  كاهش،ها تخمين حجم و رويش گونه
  .(Hawksworth et al., 2002)د وش مي

  ۷ترانسکت و شبکه بندي

شوند مانند  هايي كه به طور سيستماتيك پراكنده مي نمونه برداري
 روش ديگري است ،هاي روي شبكه هاي نواري و يا ترانسكت ترانسكت

 استفاده شده است؛ اما 8واش در مقياس چشم اندازكه براي ارزيابي دار
  با پالتهاي"استفاده از آنها عمدتا. روند  در سطح توده به كار مي"غالبا

 پوشش گياهي يا پالتهاي آماربرداري جايگزين شده است
(Hawksworth et al., 2002).  

   ۹پالتهاي دايمي
, گرفته شدهها تاكنون به كار  تكنيك ديگري كه در ارزيابي دارواش

 بزرگتر " كه عمومااين پالتها.  با پالت دايمي استسيستم نمونه برداري
داراي مرزهاي ثابت و , از پالتهاي معمولي آماربرداري در جنگل هستند

هاي   براي مطالعه جنبهند وهست ن موجودنقشه وضعيت تمامي درختا
. اند  سازي آن بسيار با ارزشهاي شبيه فضايي پراكنش دارواش و مدل

 ، جهت ارزيابي مديريت جنگل بسيار مفيد بوده،پالتهاي دايمي همچنين
هاي بعدي باعث شده كه از  گيري  زياد استقرار و اندازه"نه نسبتااما هزي

  .(Hawksworth et al., 2002)د شواين پالتها كمتر استفاده 
   هاي ارزيابي شدت آلودگي به دارواش روش

كه است ه گيري شدت ابتال در درختان اين نوع ارزيابي جهت انداز
در حال حاضر يك .  اجرا شد10هاي پاكوتاه اولين بار براي دارواش

 ضروري و بسيار مفيد در مطالعات دارواش محسوب شده و در  مشخصه
. به كار مي رود.  دايمي و ترانسكت واندازه گيري پالتهاي آماربرداري،

بررسي شدت ابتال به هاي مختلفي جهت كمي كردن و  تاكنون روش
برخي از . دارواش ارائه شده كه اغلب آنها مشكالت اجرايي خاصي دارند

. بندي دارند  كالسه طبقه18 كالسه و برخي ديگر بيش از 4آنها كمتر از 
اي چون  هاي تعريف نشده بندي و رتبه دهي اكثر آنها ذهني بوده و درجه

بندي شدت ابتال به  هدو سيستم مشهور طبق.  متوسط و شديد دارند،كم
. شوند ها به كار برده مي دارواش وجود داشته كه بيش از ساير روش

 كه هر دو از برخي جهات شبيه به هم عمل BVR11 و DMRسيستم 
هاي آلوده و كالسه صفر   براي پايه6 تا 1ي شش كالسه كنند و دارا مي

 ;Hawksworth and Wiens, 1996(ند هستبراي درخت غير آلوده 

Ciesla, 1997; Hawksworth et al., 2002 .( اصول اين دو روش به
  :استطور مختصر به قرار زير 

  DMR  روش‐۱

 است؛ چرا "روش درجه بندي دارواش پاكوتاه" به معني DMRنام 
براي   Frank Hawsworth توسط1950 در اوايل دهه ،كه اولين بار

ه گرديد؛ اما بعدها براي هاي پاكوتاه ارائ درجه بندي شدت ابتال به دارواش
. )Tsopelas et al., 2004( هاي دارواش نيز بكار گرفته شد ساير گونه

 ،در اين روش ابتدا تاج زنده درخت به صورت بصري به سه بخش فوقاني
سپس براي هر بخش از تاج به طور . دشو مياني و تحتاني تقسيم مي

  : دشو جداگانه و به صورت زير درجه بندي اعمال مي
 يا زماني كه "كآلودگي اند" براي ،1 رتبه "،بدون آلودگي" يا ،رتبه صفر

 يا "آلودگي شديد"براي , 2ها آلوده باشند و رتبه  كمتر از نصف شاخه
شدت آلودگي در هر درخت . ها آلوده باشند بيشتر از نصف شاخهزماني كه 

هر يك از اين سه بخش تاج حاصل هاي ثبت شده براي  از جمع رتبه
 آلودگي ،درختي با آلودگي شديد در بخش فوقانيDMR "مثال. گردد مي

) 2+1+0=3 (3 برابر با ش مياني و بدون آلودگي در پايين،اندك در بخ
درختي با آلودگي شديد در هر يك از سه  DMRدر اين روش . دشو مي

 و درخت فاقد حتي يك 6 )ها آلوده باشند بيش از نصف شاخه(بخش تاج 
صفر خواهد  ،در هر يك از سه بخش تاجكانون آلودگي 

 ;Hawksworth and Wiens, 1996; Ciesla, 1997(بود

Hawksworth et al., 2002(.  
   BVRروش‐۲

بر روي )  دارواشهاي پاكوتاه"معموال(ها  در مواردي كه دارواش
) نامند  مي12 جاروهاي جادوگري"كه اصطالحا(هاي حجيمي   كپه،درختان

 با مشكل مواجه DMR به روش ،عيين شدت آلودگي ت،ايجاد كرده باشند
 را BVR روش 1998 در سال Robert Tinninبه همين خاطر . دشو مي

 به ،كند عمل مي) هاي آلوده نه تعداد شاخه(م جاروها كه بر اساس حج
ج زنده به سه بخش تقسيم شده و هريك در اين روش نيز تا.وجود آورد

  . شوند دهي مي جداگانه رتبه
 يعني زماني ، براي آلودگي كم1 رتبه ، براي فاقد آلودگي،صفررتبه 

  براي آلودگي2كه حجم جاروهاي كمتر از نصف حجم تاج باشد و رتبه 
  مانند.شديد يعني زماني كه حجم جاروها بيشتر از نصف حجم تاج باشد

٥٩                                                                  معرفي دو روِش تعيين شدت ابتال به دارواش و مقايسة آنها در پارک جنگلي نور  



 هر BVR رتبه هر يك از سه بخش تاج جمع شده و DMRروش 
  .)Tinnin, 1998( دشو  حاصل مي6 تا 0درخت كه عددي است بين 

   مورد مطالعه ةگون
 دارواش اروپايي يا ، دارواش مورد مطالعه در تحقيق حاضرةگون

Viscum album L.  از خانوادهViscaceae بوده )Briggs, 2003; 
Procházka, 2004(  استشده دارواش   گونه ثبت1306كه تنها يكي از .

هاي آن نيمه   كه اكثر گونهاست Santalales 13 از راسته ،گونه نام برده
  ).Milius, 2000; Nickrent, 2002(اند  انگل ريشه و يا ساقه
هاي واقعي نداشته اما به   ريشه،انگلي هميشه سبز اين بوته نيمه

 دارد كه از بافت 14جاي آن اندام مكنده ريشه مانندي به نام هاستوريوم
يابد و  نه ميزبان اتصال ميپارانشيم تشكيل شده و از طريق آن هم به ت

هم آب و مواد معدني مورد نياز خود را جهت انجام فتوسنتز از درخت 
 Lopez et al., 2001; Briggs, 2003; Perry and(ربايد  ميزبان مي

Elmor, 2001( . ميوه آن پس از رسيدن به رنگ سفيد مايل به سبز در
ق آن به يطروده و از ب 15آيد كه داراي ماده چسبناكي به نام ويسكين مي

 Mathiasen, 1998; Perry and( چسبد ي مديزبان جديشاخ و برگ م

Elmor, 2001( .  
 ي براي مناسبيرسد و غذا ياه در فصل زمستان مين گيوه ايم

از عمده . )Watson, 2001; Perry and Elmor, 2001 (پرندگان است
 ، توسط پرندگانشدن  پس از خوردهها بذر آناست كه نيآن اري تكثيراهها

ط و ي مانده و با مساعد شدن شرايجا گر بهيبه صورت فضله بر درختان د
ر رفتار ي تحت تأثآنن پراكنش يبنابرا. دنزن ي جوانه ميجذب رطوبت كاف

 Christenson, 2003; Watson, 2001; Lopez et( استپرندگان 

al., 2001(.  زبان دارواش يعنوان م  در جهان بهياهي گونه گ452تا كنون
 Perry and(ند هستبرگان   كه اغلب آنها از پهناند  ثبت شدهيياروپا

Elmor, 2001; Barberaki and Kintzios, 2002.(يران بر روي در ا 
 جل و ، سفيد پلت، توسكا، آلوچه، پلت، نمدار، اوجا، ملج،ي انجيليها گونه

   ).1373 ،نقهرما؛ 1369 ،ي؛ زرگر1356، ثابتي(رويد  گاهي بيد هم مي
 مورد مطالعهة منطق

 طول 51° و 50´ عرض جغرافيايي و36° و34´پارك جنگلي نور در
 كيلومتري غرب بابلسر 55  كيلومتري شرق نوشهر و50جغرافيايي، در

 و اراضي شاليزار، غرب يحد شمالي آن را جاده آسفالته ساحل.  استواقع
تاهاي مجاور پارك ار روس چمستان، جنوب آن اراضي شاليز-آن جاده نور

اين . دهد هاي ايزده تشكيل مي شم رود و جنگلرا رودخانه ها و شرق آن
. استاي كرانه درياي خزر  هاي جلگه رويشگاه جزء آخرين بقاياي جنگل

 هكتار بوده كه ارتفاع حداكثر و حداقل 3682وسعت فعلي پارك حدود 
برزه  ( است درصد3 تا 0 متر و شيب عمومي آن بين 43 تا -20آن بين 

  . )1374 ،كار
   يبررسواد روش و م
 از ،اند راكنده كه درختان آلوده به دارواش در سطح پارك پيياز آنجا

 ,.Lopez, et al( جهت مطالعات استفاده شد يقطعات نمونه انتخاب

2001; Watson, 2002; Martinez, et al., 1996; Mathiasen, 
1998; Parks, et al., 1999(.يا رهي داير آ10 قطعه نمونه 30اد  تعد 

 از درختان آلوده ي كه تجمعي در مناطقي به طور انتخاب83ز يي در پاشكل
 درختان آلوده داخل ي تماميبرا .اده شدي پ،داشت  وجودبه دارواش 

% 92كه ن يل ايبه دل .دش نام گونه ثبت  وDMR,  BVR ، نمونهاتقطع
 يلي تنها انجبنابراين ،ودند بيليگونه انج)  درخت323( درختان آلوده از

  .ل قرار گرفتيه و تحليمورد تجز
  جينتا

 اصله آلوده به دارواش 352 پالت 30 اصله درخت واقع در 638از 
ر ي اصله از سا29 آلوده و يلي گونه انج، اصله323ن تعداد يبودند كه از ا

 يلياصله انج243. بودند)  ون و پلت، توسكا،د پلتي سف،ممرز(ها  گونه
ل يه و تحلي تجزشده و  اصله انتخاب323ني از بي به طور تصادف،دهآلو
  ). Tinnin, 1998(ند شد

تان آلوده و تعداد آنها را در دهي درخ رتبه ،الف )1( شمارةجدول
 164تعداد  .دهد  نشان ميBVR و  DMRبه دو روشطبقه آلودگي هر

 BVR و DMR  توسط هر دو روش، درخت آلوده243از %) 5/67( اصله
 6شتر و ي بDMR %)30(اصله 73 . قرار گرفتنديكساني يها در كالس

 تنها ، دو روشدر يبند  رتبهف از اختال%87.  داشتنديرتشيب BVRاصله 
 درختان در روش ين شدت آلودگيانگين ميهمچن.ك رتبه تفاوت داشتندي

DMR، 17/2 و در BVR، 88/11شمارةنمودار(  بود( . 
 براي BVR و  DMR در دو روش2 و 1 ،دهي صفر با توجه به رتبه

يا ( ها   ج و د مقايسه اين رتبه، نمودار ب،هر يك از سه بخش تاج
را در تعداد اصله )  آلودگي اندك و آلودگي شديد،هاي فاقد آلودگي شدت

 مياني ،اختالف شدت آلودگي در سه بخش فوقاني .هدد درخت نشان مي
  .دهد  ميو تحتاني تاج درختان را در هر دو روش نشان
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در ,  شدت آلودگيتعداد درختان در هر کالس ): ۱(رةجدول شما
  BVRو DMR روش 
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  BVR و DMRروش 

نمودار ج

DMR48.2 % 51 %

BVR

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

فاقد آلودگی (0) آلودگی کم (1) آلودگی شديد (2)

وده 
 آل
ان
خت
در

صد 
در

   45.3 %

6.58%
0.82%
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28.8 %

  
هاي آلودگي در بخش تحتاني تاج به دو   شدتةمقايس : ) د(نمودار

 BVR و DMR روش

   يريگ جهي و نتبحث
 در  اتخاذ نمودند كهيكسانيوش رتبه از درختان در هر دو ر% 67
درصد از درختان 94. است  بوده% 77زان ين مي اTinnin (1998) پژوهش

در .  داشتنديشتريب BVR ،بود  نمودهيريگ  اندازهيمورد اختالف كه و
از درختان مورد اختالف در دو روش % 91ق ين تحقي كه در ايحال

DMRدر دارواش يع آلودگ تفاوت نو،ن امريعلت ا.  داشتنديشتري ب 
 يي اروپايها  دارواشيها  كه كپهين معنيبه ا.  استييپاكوتاه و اروپا

 يشوند؛ در حال يده مي ديادي اما به تعداد زكنند يجاد نمي اياديحجم ز
دهند كه  ي ميمي متراكم و حجيل جاروهاي تشك پاكوتاهيها كه دارواش

 يقي دقBVRسه نمود و يتوان با حجم تاج مقا ي ميحجم آنها را به راحت
 كوچك دارواش يها حجم كپهمجموع  ي ذهنبرآورداما . بدست آورد

 DMR BVR 
 تعداد درختان آلوده رتبه آلودگي

1 94 113 
2 68 64 
3 42 50 
4 25 14 
5 13 2 
6 1 . 
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 ي كار، آن با حجم تاج درختةسي و مقااز تاج يك سوم در هر يياروپا
 كم يزان آلودگي كه ميالبته در موارد .شود يم  محسوبيبيمشكل و تقر

 اندك را يدگ آلويعني 1 ة رتبيتوان به راحت يباشد در همان نگاه اول م
زان ي كه مين دو روش در زمانيص داد؛ اما ايدر هر دو روش تشخ

   .كنند يدا ميشتر شود اختالف پي بيآلودگ
 ،دنظر برس هب مشكل يها كم د شمارش شاخهي شا،DMRدر روش 

د ي تجربه شاي با كسب كميتر و حت  قيموارد ذكر شده دقمراتب از   اما به
 "داي شد كمتر درختِ،BVRدر روش  نكهياگر ينكته د. تر هم باشد راحت
 ين مورد با مشاهده برخيد كه اي كسب نما6است رتبه   ممكنيا آلوده

درختان % 95.دينما يمعقول مريز غي آلوده در عرصه ن"دايدرختان شد
ن درصد يهمچن.  بودندي آلودگي دارازي ن تاجي در بخش فوقان،آلوده

 يدر بخش فوقان)  هر دو روش در2ة د با رتبي شديآلودگ (يشدت آلودگ
 ين امر وابستگيلت ا ع. بودينيي و پايانيمشتر از يب بيتاج درختان به ترت

چرا كه پرندگان . رساند ي پرندگان را ميپراكنش دارواش به مناطق تفرج
 ر و بازيگ  آفتاب" كه غالبادهند در نقاط مرتفع درختان يح مي ترج"معموال
 ي دارايها جه آن گذاشتن فضلهيكه نتنند و استراحت كنند يبنشاست 

ر يگ ش درصد وقوع دارواش در نقاط بلند و آفتابيبذر دارواش و افزا
  .است درختان
 در  Perryو  Elmor  و Watson، Lopez يها افتهيج با ين نتايا
م تاج ي تقس، كه در هر دو روش وجود داردييخطا . استمشابه2001سال

 دقت و ،ن مرحلهير در ايگ دازهبه سه بخش است كه هر چه شخص ان
 ,Tinnin(ابدي يش مي افزايبند  درجهدقت،  به خرج دهديشتريحوصله ب

 با سه بوته دارواش در قسمت ين ممكن است درختيعالوه بر ا. )1998
 اما ،دشو محسوب 3 ة تاج در هر دو روش رتبي و تحتانياني م،يفوقان
 .ندي اتخاذ نما1 ة رتبين بوته دارواش در بخش فوقا40ش از ي با بيدرخت

   .افتيش تعداد نمونه كاهش خواهند ينه خطاها تنها با افزاون گيا
 يها  در جنگلي سطح آلودگيابي ارزي براDMRكل روش در 

 موارد به لحاظ يچرا كه در برخ. دسر ي به نظر ميناسبمران روش يا
 ،وده ساختار ت، جنگلين فشار امراض بر اكولوژيي چون تعيداشتن اهداف

از به ي آلوده نيها هي پاي اثر بر زادآوريش جنگل و حتيد و رويزان توليم
ن موضوع يم داشت كه البته اي از دارواش در جنگل خواهييها يابيارز
از  .ابدي يشتر نمود ميرد بيگ يع را فرا مي وسي سطحي كه آلودگيزمان

 استفاده V. album گونه ي برا،وناني نوئل يها در جنگلDMRروش 
  ).Tsopelas, et al., 2004( به دست آمد يج مناسبيشد و نتا

 BVR  وDMR ي شدت آلودگيبند  طبقهيها لزوم استفاده از روش
 كه در يا گونه به. د استيامروزه در حال تشددر مديريت جنگل 

ا  آلوده به دارواش ب"داي شديها هي پا،يد چوب صنعتي با توليها جنگل
DMR ا يBVR جز قطع و خروج به موقع از توده و يا  چاره،6 هكالس 

ث ؛ چرا كه وجود آنها باعگذارد ينم يران باقيمد يا سوزاندن براي
 كه تنوع ييها اما در جنگل. دشو ي در توده ميگسترش مراكز آلودگ

 حفظ ي تالش برا، داردييت به سزايات وحش اهمي و حفظ حيستيز
زش آن آسان است و هم  هم كاربرد و آمورايز. دشو يم ها ارجح دارواش

 .دشو ياد ميها ز ن روشي ايريگكار سرعت به، ش مهارتيدر صورت افزا
 يها ت جنگليري مدي دارواش و حتيقاتيحقت يها امروزه در اغلب پروژه

  . استهي عمده و اوليها مشخصه از يكي BVRا ي DMRن يي تع،يصنعت 
  و قدرداني تشکر

 صادق ،ي درودي هاد،فر ي قبادمانيان مهندس پيبا تشكر فراوان از آقا
ن از ي همچن،دندكر هموار ا را بر ميبردار گانه كه زحمت نمونهي يعلو
رضا ي و مهندس علاين يمسلم اكبردكتر  ،ي جالليد غالمعليدكتر سان يآقا
  .ميعرب سپاسگزار يعل
  

  ها  يادداشت
  

1-Aerial Survey 
2-Lap-Top 
3-Aerial Photography 
4-Forest Inventory Plots 
5-Road side and Plot Survey 
6-Dwarf Mistletoe Rating System 
7-Transects and Grids 
8-Landscape-Scale 
9-Permanent Plots 
10-Dwarf Mistletoe Survey 
11-Broom Volume Rating System 
12-Witches Broom 
13-Sandal Wood 
14-Haustorium 
15-Viscin 
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