
  دارواش يا داردوست

گياهي است نيمه انگل بر روي انواع درخت ميوه مانند          

 فعاليـت نمـوده و در اثـر         …سيب، گالبي، بادام، زردآلو و    

فعاليت بر روي اين گياهان باعث ضعف آنها و در نهايـت             

كاهش عملكرد و از بين رفتن درخت شده و در بسياري از            

ر شـاخه و تنـه     كنموارد گياه را مستعد ابتال به بيماري شـا        

هاي مبتال پس از مدتي خشك شـده و در            شاخه. نمايد مي

ي بـر روي شـاخه درخـت        يها  محل فعاليت انگل برآمدگي   

در بعضي موارد مشاهده شـده كـه در اثـر           . شود  ديده مي 

فعاليت اين گياه انگل توليد سمي در داخل شـاخه درخـت     

متاسـفانه  . شـود   نموده كه باعث خشكيدگي سريع آن مي      

ن انگل در اكثر منـاطق اسـتان گـسترش دارد و باعـث              اي

  .شود ايجاد خسارت زيادي مي

  

ــوده و   ــي ب ــبز و چرم ــاي س دارواش داراي برگه

اند قطر هـر      گلهاي نر و ماده آن جدا از هم قرار گرفته         

هـاي    اي از روي شاخه     بوته دارواش كه به صورت كپه     

رسد و تـشخيص      رويد تا حدود نيم متر مي       درخت مي 

  .انگل در داخل تاج درخت بسيار راحت استاين 

  
انگل مزبور فاقد ريشه بوده و با وجـود اينكـه بـه             

علت داشتن سبزينه قادر بـه تهيـه بـسياري از مـواد         

هـاي خـود      غذايي مـورد احتيـاج در برگهـا و شـاخه          

الوصـف بـه آب و مـواد معـدني احتيـاج             مع. باشد  مي

 مورد نياز   داشته و به وسيله اندامهاي مكنده خود مواد       

ميوه نرسيده آن بـه     . نمايد ميرا از گياه ميزبان جذب      

در ميوه رسـيده فـشار      . شكل حبه بيضوي آبدار است    

شود و در صـورتي كـه چنـين           داخلي زيادي توليد مي   

اي دستكاري شود بذر خود را تا فاصله قريب بـه             ميوه

اك بذر به وسـيله مـاده چـسبن    . كند   متر پرتاب مي   20

اي كه تماس بگيرد      صمغي پوشيده شده و با هر نقطه      

چسبد همچنين ميوه اين انگل مـورد عالقـه          ميبه آن   

بدين ترتيب كه   . بعضي از پرندگان همانند كالغ است     

ها را پرنده خورده و بذر آن همراه مـدفوع خـارج              ميوه

اين بذر به واسطه ماده چسبناكي حتي پـس         . شود  مي

ده بـاقي مـي مانـد و روي سـطح           از عبور از امعاء پرن    

  .چسبد ميشاخه درخت 

  
اين بذر پس از چند ماه جوانه زده و ساقه جـواني            

شود و بعد از آن توليد ريـشه ابتـدايي          از آن خارج مي   

نمايد كه اين ريشه با ساقه ميزبان تماس حاصـل           مي

نموده و رشد كرده و بـشكل آالت مكنـده در آمـده و              

چهـار سـال   . رقرار مي نمايدارتباط غذايي با ميزبان ب  

  .هاي اوليه گياه انگل بوجود آيد كشد تا شاخه طول مي
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