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مقدمه
در  زیـادی  گسـتره  متفـاوت،  میزبان هـای  وجـود  بـا  لورانتـوس  گونه هـای 
بلـوط،  درختـان  روی  اسـتقرار  سـبب  بـه  موخـور  دارنـد.  زاگـرس  جنگل هـای 
پراکنـش و آلودگـی بیشـتری در ایـن جنگل هـا دارد. مدیریـت مهـاری ایـن گیـاه 
دارد. شـناخت خصوصیـات  آن  فنولـوژی  کامـل خصوصیـات  نیازمنـد شـناخت 
فنولـوژی لورانتـوس بـا یاداشـت برداری از پدیده هـا رویشـی و زایشـی آن و تهیـه 
جـدول فنولـوژی مشـتمل بر زمان شـروع، نمـو و پایـان پدیده ها ممکن می شـود. 
فنولوژی لورانتوس به عوامل مختلفی بسـتگی داشـته و خصوصیات آن نوسـان های 
مکانـی و زمانـی دارد. بـر این اسـاس،  بـرای مهـار لورانتوس بر مبنـای تهیه جدول 
فنولـوژی، برنامـه  مناسـبی تهیه می شـود. جـدول فنولـوژی باید میانگینـی از روند 
چندسـاله در هـر منطقـه  باشـد و در  مناطـق ارتفاعـی مختلف از سـطح دریا تهیه 
شـود. باتوجه بـه مطالب یادشـده، سـعی بر آن اسـت تا در نشـریه ترویجـی حاضر، 
بـه اهمیـت و ضـرورت تدویـن برنامـه زمانی بـرای مدیریت بهتـر مبـارزه مکانیکی 
بـا موخـور، بر اسـاس زمـان وقـوع پدیده هـای فنولـوژی آن پرداخته شـده و نکات 

الزم ارائه شـود.



معرفی برنامه مناسب برای مدیریت زمانی کنترل مکانیکی موخور
10

جنس لورانتوس
جنـس Loranthus jacq حـدود 600-450 گونـه دارد کـه بیشـتر در منطقـه 
روي  نیمه انـگل  به صـورت  آن  گونه هـاي  بیشـتر  دارنـد.  پراکنـش  تروپیـکال 
نهان دانـگان دولپـه اي و تعـداد کمتـري روي بازدانـگان وجـود دارنـد. تنهـا گونـه 
اروپایـي ایـن جنـس Loranthus europeaus اسـت. در همـه نقـاط دنیـا، ایـن 
گونـه بیشـتر روي گونه هـای جنـس بلـوط زندگـي می کند و افـزون بـر آن، بر روي 
گونه هـای شـاه بلوط، راش جنگلـي و زیتـون نیـز مي زیـد. در اسـلواکي عـالوه بـر 
هفـت گونـه بلـوط، بر گونه هـای توس، افراکـرب، شـاه بلوط، ممرز و ولیک مشـاهده 
شـده اسـت. در اسـلووني روي سـه گونه بلوط و گونه شـاه بلوط گزارش شـده اسـت. 
در کرواسـي نیـز  بـر سـه گونـه بلـوط و گونه هـای شـاه بلوط، ممـرز و راش جنگلي 

گزارش شـده اسـت.

گونه های لورانتوس در جنگل های زاگرس
 Loranthus لورانتـوس شـامل  از جنـس  دارواش  گونـه  دو  ایـران،  در کشـور 
europaeus و Loranthus grewinkii وجـود دارد کـه در حـوزه جنگل هاي زاگرس 

پراکنـش دارنـد . Loranthus europaeusJacq بـه موخـور موسـوم اسـت و روي 
درختـان گونـه بلـوط ایرانـي زندگـي مي کنـد. نظـر بـه اینکـه بلـوط ایرانـي گونـه 
غالـب بخش زیـادی از جنگل هـاي زاگرس اسـت و در همه جهت هـای جغرافیایی، 
شـیب ها و طبقـات ارتفاعـی از سـطح دریـا پراکنـش دارد؛ ازاین رو موخـور مي تواند 

دامنـه پراکنـش زیـادي در سـطح جنگل هـاي زاگـرس بیابد.

شناخت گونه موخور 
موخـور از نظـر گیاه شناسـی گیاهی نهان دانه اسـت. گیاهی اپی فیـت، یک پایه و 
صیقلـی و  صـاف و  برگ هـای  اسـت و  بـرگ دار  دارواش هـای  از  اسـت.  چندپایـه 
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چرم ماننـد دارد. برگ هـا کم وبیـش واژتخم مرغـی یـا واژتخم مرغـی – قاشـقی، بـا 
نـوک کنـد و رگ برگ هـای نامحسـوس هسـتند و بـه سـمت دم بـرگ به طـول پنج 
میلی متـر باریـک می شـوند. گل هـا سـنبله ای تنـک، گلبرگ ها خطی و میوه سـته 
تخم مرغـی زردرنـگ اسـت )شـکل 1(. اندام های ریسـه مانند ایـن گیاه بـا نفوذ در 
بافـت چوبـی اندام هـای درخـت میزبان مسـتقر می شـوند. موخور گیاهی اسـت که 
حالـت کپـه ای دارد و روی تنه، سـاقه و شـاخه  های درخت میزبان اسـتقرار می یابد و 
پـس از اسـتقرار، کپه های  بزرگی را تشـکیل می دهـد. باتوجه به تفـاوت ویژگی های 
ظاهـری بـرگ ایـن کپه هـا بـا برگ درخـت بلـوط ازنظر شـکل، اندازه، رنگ، سـطح 
صـاف و صیقلـی، می تـوان آن هـا را به راحتـی در تـاج درخـت میزبـان  تشـخیص 
داد و شناسـایی کـرد. ازنظـر زیست شناسـی نیـز موخـور گیاهی نیمه انگلی اسـت و 
نیازهـای غذایـی خـود را تا زمان اسـتقرار، کامـال از درخت میزبـان تامین می کند و 
پـس از آن، فقـط آب و مـواد معدنـی الزم را ازطریق آوندهای چوبـی درخت میزبان 

می کند. جـذب 

شکل 1- نمای شماتیکی از دارواش موخور
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فنولوژی موخور
ایـن گیـاه در گـروه دارواش هـاي حقیقـي )بـرگ دار( قـرار دارد. موخـور ماننـد 
هـر گیـاه دیگـری در طـي رشـد و نمـو، بـرای ادامه حیـات و تولیـد نسـل،  مراحل 
فنولوژیـک شـامل تولیـد بـرگ، گل، ظهـور میـوه، رسـیدن میـوه، تشـکیل بـذر و 
بذرافشـاني دارد )شـکل های ۲ تـا 7(. ایـن گونـه خزان کننـده اسـت و میوه هـاي 
آن در اواخـر پاییـز مي رسـند. برگ هـا بیشـتر اواخـر فروردین ظاهر شـده و تا اواخر 
اردیبهشـت بالـغ می شـوند. گل ها نیـز در نیمه دوم اردیبهشـت تا اواخر اردیبهشـت 
می روینـد. آغـاز تشـکیل  یافتـن میوه هـا از اوایـل تـا اواسـط خردادمـاه اسـت کـه 
به تدریـج رشـد می کننـد و بـزرگ می شـوند و تـا مهرمـاه، به صـورت میـوه سـبز 
می ماننـد. از مهرمـاه بـه بعـد، قـوه  نامیـه بـذر تشـکیل می شـود و از اوایل آبـان تا 
اوایـل آذر، بنـا بـه اقلیـم سـال های مختلـف، میـوه موخـور زرد می شـود و به تدریج 

می ریـزد یـا خـوراک پرنـدگان می شـود. 

شکل۲- نمایی از کپه موخور پیش از باز شدن برگ های آن
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شکل۳- نمایی از آغاز گل دهی کپه موخور   

شکل4- نمایی از مرحله تشکیل میوه موخور و نمو آن 
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شکل5- نمایی از کپه موخور در فصل پاییز، میوه ها کامال رسیده و به رنگ زرد درآمده اند.

شکل6- نمایی از کپه موخور در اواخر فصل پاییز، برگ هایش  خزان کرده اند و میوه هایش ریخته اند.
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شکل7- تصویری از کپه موخور هنگام رسیدن میوه هایش، پس از خزان درخت

عوامل موثر بر فنولوژی موخور 

فنولـوژی هـر گیاهـی بنا به نـوع گونه و شـرایط اقلیمی هر منطقه فـرق می کند. 
گونـه موخـور نیـز از ایـن قائده مسـتثنی نیسـت و رشـد و فنولـوژی آن متفـاوت از 
سـایر گونه هـای جنـس لورانتـوس و تحـت تاثیر اقلیـم اسـت. مطالعات نشـان داده 
اسـت کـه از پارامترهـای اقلیمـی، بارندگی و دمـا مهم تریـن عوامل اقلیمـی مرتبط 
بـا فنولـوژی گیاه هسـتند؛ به طوری کـه در نتیجه تغییـرات اقلیمـی، دوره گل دهی و 
زمـان آغـاز و پایـان آن بـا تغییراتی همـراه اسـت. از دیگـر عوامل موثر بـر فنولوژی 
موخور، می توان به شـرایط رویشـگاه اشـاره کـرد. به طورمعمـول، در مناطق جنگلی 
مختلـف بـا ارتفاعـات متفاوت، زمـان شـروع و پایان پدیده هـای فنولوژیـک متفاوت 
اسـت. ازآنجایی کـه اقلیـم بـا ارتفاع از سـطح دریـا ارتبـاط مسـتقیمی دارد؛ ازاین  رو 
بـا افزایـش ارتفـاع از سـطح دریـا، شـرایط اقلیمی نیـز از نظـر دما و بارندگـی تغییر 

می کننـد؛ پدیده هـای فنولوژیـک زودتـر آغـاز می شـوند و زودتـر پایـان می یابند.
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کاربرد فنولوژی در مدیریت مهار مکانیکی لورانتوس

ارگان هـاي اجرایـی مسـئول )ادارات کل منابـع طبیعـی و اداره هـای تابعه آن ها 
در شهرسـتان ها( هـر سـاله با موخور مبـارزه مکانیکـی می کنند، اما چـون اقدامات 
آن هـا بـدون توجـه بـه فنولـوژی گیـاه موخـور اسـت و بـه سـبب رعایـت نکـردن 
فصـل قطـع و بی توجهـی بـه زمان رسـیدن میـوه و بذرافشـاني، شـاخه هـای آلوده 
را در زمـان نامناسـب حـذف می کننـد؛ درنتیجـه، مهـار ناموفـق اسـت. بـه  همیـن 
 سـبب، بـرای مهار موفـق بایـد ویژگی هـای فنولوژیک این گیـاه را شناسـایی کرد و 
باتوجه بـه زمـان دقیـق پدیده هـای فنولوژیـک در هـر رویشـگاه یا منطقـه، در زمان 
مناسـب اقـدام کـرد. دراین صـورت،  بـا اطالع رسـانی مناسـب ترین زمان قطـع گیاه 
بـه ارگان هـای اجرایـی، مي تـوان ضمـن صرفه جویـی در هزینه های سـنگین مالي و 
انسـاني، عملیـات قطـع را طـی یـک مرحلـه با درصـد اطمینان بـاال و بـدون نیاز به 
مراجعـه بعـدي اجـرا کـرد؛ به این ترتیـب، زمینـه اسـتقرار مجـدد آن تـا حـد امکان 

فراهم نمی شـود.

تغییرات مکانی فنولوژی لورانتوس

ظهـور و افـول پدیده هـای فنولوژیک گیـاه نیمه انگلـی موخور تحت تاثیـر ارتفاع 
از سـطح دریـا قـرار دارد، به طوری کـه محـدوده زمانـی ظهـور و افـول هـر پدیـده 
فنولوژیـک در گیـاه نیمه انگلـی موخـور در مناطـق ارتفاعـی مختلـف، چنـدروزی 
باهـم تفـاوت دارد. در ارتفاعـات پایین تـر، بـرگ، گل و میـوه چنـدروزی زودتـر از 
ارتفاعـات باالتـر ظاهـر می شـوند و بـه همیـن نسـبت، ظهور هـر پدیـده فنولوژیک 
بعـدی نیـز چنـدروزی زودتـر از ارتفاعـات باالتـر کامـل می شـود. بـرای نمونـه، در 
پژوهـش انجام شـده در جنگل هـای منطقـه هیانان و دامنـه جنوبی کوه مانشـت در 
اسـتان ایالم، سـه محـدوده ارتفاعـی 1600-1800، 1800-۲000 و ۲۲00-۲000 
تعیین شـده و وضعیت فنولوژیکی موخور در این سـه منطقه ارتفاعی بررسـی شـد. 
در ایـن پژوهـش، مشـخص شـد که در طبقـه ارتفاعـی 1800-1600 متر از سـطح 
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دریـا، بـرگ، گل و موخـور یـک هفتـه تـا ده روز، زودتـر از طبقـه ارتفاعـی ۲000-
۲۲00 متـر از سـطح دریـا ظاهر شـده و تکمیل شـدند. هرچـه فاصلـه ارتفاعی بین 
مناطـق بیشـتر باشـد، این تفاوت هـای زمانی نیز بیشـتر محـرز می شـوند. تغییرات 
یادشـده در بـازه زمانـی وقـوع پدیده هـا در ارتفاعـات مختلـف، بیشـتر ناشـی از اثر 
عوامـل اقلیمـی بر ظهـور و نمـوی پدیده های فنولوژیک اسـت. طبیعی اسـت که در 
ارتفاعـات پایین تـر دمای هوا بیشـتر اسـت و تعداد سـاعاتی که میانگیـن دمای الزم 
بـرای فعالیت هـای رویشـی و زایشـی در طـول روز را دارنـد، بیشـتر از ارتفاعات باال 
اسـت. در ایـن شـرایط، پدیده هـا تحـت تاثیـر دمـای باالتـر زودتر ظاهر می شـوند و 

هـر پدیـده فنولوژیـک، مقـدم بـر ارتفاعات باالتـر و زودتر رشـد و نمـو می کند. 

تغییرات زمانی فنولوژی موخور

زمـان ظهـور و افـول پدیده هـای فنولوژیـک موخـور در سـال های مختلـف نیـز 
تـا حـدودی متفـاوت اسـت، مقایسـه تاریـخ ظهـور بـرگ، گل و میـوه موخـور در 
سـال های مختلـف، قطعـا گـواه این امر اسـت. بـرای نمونـه، در پژوهش انجام شـده 
در جنگل هـای هیانـان ایالم، مشـخص شـد که تاریخ ظهـور پدیده هـای فنولوژیک 
موخـور طی سـال های اول تـا پنجم پژوهش تا حـدودی فـرق دارد )جدول های1تا 
5(. ایـن نوسـانات و تفاوت هـا در شـرایط تغییـرات اقلیمی تشـدید می شـود زیرا به 
سـبب ایـن تغییرات، شـرایط اقلیمـی و اکولوژیک رویشـگاه های جنگلـی نیز تغییر 
می کنـد. ایـن تغییرات بر برنامـه زمانی وقـوع پدیده های فنولوژیـک لورانتوس تاثیر 
می گـذارد. در سـال هایی کـه هـوا زودتـر گـرم می شـود، برگ هـای  موخـور زودتـر 
سـبز می شـوند و در پـی آن، مراحل رویشـی و زایشـی بـا چندین روز اختـالف آغاز 
می شـوند. عامـل مهـم و تاثیرگـذار در ایـن رابطـه، عامـل اقلیـم )بارندگـی و دمـا( 
اسـت. دمـا در تحـول شـرایط اکولوژیکـی و فراهم سـاختن شـرایط مناسـب رشـد 
تاثیرگـذار اسـت و موجـب می شـود کـه در منطقـه مطالعه شـده، گرم تـر شـدن هوا 

ظهـور پدیده هـای فنولوژیک را سـرعت بخشـد. 
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جدول1- وضعیت فنولوژی موخور در سال1۳89 )نکته: برای ارائه مختصر نوسانات سالیانه صفات فنولوژی 
موخور، از اطالعات طبقه ارتفاعی ۲000-1800 متر از سطح دریا استفاده شده و از سایر طبقات ارتفاعی 

منطقه هیانان ایالم صرف نظر شده است.(

وقوع پدیده )ارتفاع 2000-1800 متر از سطح دریا(زمان بازدید
برگ ها کامل و بالغ شده اند. گل ها تشکیل شده اما هنوز باز نشده اند.89/۲/۲7
گل ها کامال شکفته و ظاهر شده اند.89/۳/۳
گل ها زرد و خشک شده، اوایل تشکیل میوه89/۳/19
اوایل رشد میوه89/۳/۲7
میوه کامال مشخص و به قطر ۲-1 میلی متر89/5/۳
برگ ها هنوز سبز، اما میوه ها تقریبا رسیده و سبز مایل به زرد89/8/۲7
برگ ها سبز مایل به زرد، میوه ها زرد شده اند.89/9/1

جدول۲- وضعیت فنولوژي موخور در سال1۳90  

وقوع پدیده )ارتفاع 2000-1800 متر از سطح دریا(زمان بازدید

برگ ها کامل، بالغ و سبزند. گل ها شکوفه داده و باز شده اند.90/۳/۲1

میوه کامال مشخص و به قطر 4-۲ میلی متر90/5/10

میوه سبز تیره و با رشد کامل و بالغ90/6/۲1

جدول۳- وضعیت فنولوژی موخور در سال1۳91

وقوع پدیده )ارتفاع 2000-1800 متر از سطح دریا(زمان بازدید

برگ ها کامال تشکیل و بالغ شده اند. گل ها کامال شکفته شده. آغاز تشکیل میوه ها.91/۲/19

میوه به قطر کوچک  1میلی متر و بزرگ۲ میلی متر91/۳/۲5

میوه به ابعاد قطر کوچک  ۲میلی متر و بزرگ۳ میلی متر91/4/۲6

میوه به ابعاد قطر بزرگنر5 میلی متر و قطر کوچکتر ۳ میلی متر91/5/۲۳

میوه سبز پررنگ و به قطر 8 تا 10 میلی متر91/6/۲1
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جدول4- وضعیت فنولوژی موخور در سال1۳9۲  

وقوع پدیده )ارتفاع 2000-1800 متر از سطح دریا(زمان بازدید

برگ ها سبز تیره، کامل و بالغ شده اند. گل ها شکفته شده. آغاز تشکیل میوه ها.9۲/۳/1۲

میوه به ابعاد قطر بزرگنر7 میلی متر و قطر کوچکتر 5 میلی متر9۲/5/۲۳

میوه سبز پررنگ و به قطر 9 تا 10 میلی متر9۲/6/۲6

جدول5- وضعیت فنولوژی موخور در سال1۳9۳

وقوع پدیده )ارتفاع 2000-1800 متر از سطح دریا(زمان بازدید

برگ موخور هنوز ظاهر نشده است.9۳/1/۲7

برگ ها کامال باز، بالغ و سبزبوده، گل ها شکوفه نداده اند.9۳/۲/۳

برگ ها سبز و کامال بالغ، گل ها هنوز شکوفه نداده اند.9۳/۲/۲0

میوه تشکیل شده به ابعاد کوچک 1.5 تا ۳ میلی متر.9۳/۳/۲6

میوه سبز به ابعاد 10 در 9 میلی متر.9۳/6/۲5

برگ ها هنوز سبز، میوه سبز به ابعاد 10 در 9 میلی متر.9۳/7/۲

برگ ها عموما مایل به زرد، میوه سبز بعضا زرد ابعاد میوه 11 در 9.5 میلی متر.9۳/7/۲9

9۳/8/5
برگ ها اکثرا سبز و بعضا مایل به زرد و به راحتی قابل ریزش اند.میوه ها در 

حال زردشدن به ابعاد 10 در 9.

9۳/9/10
برگ درختان کامال ریخته، برگ موخور هم کامال ریخته، فقط میوه ها ریزش 

نکرده اند. میوه ها کال زردرنگ، به ابعاد 10 در 8.5.

زمان مبارزه با موخور بر اساس جدول فنولوژی

باتوجه بـه نوسـان های زمانـی پدیده های فنولوژیـک موخـور در ارتفاعات مختلف 
جنـگل طـی سـال های مختلـف، می تـوان گفـت کـه ارائـه برنامـه زمانـی یکسـان 
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پدیده هـای فنولوژیـک موخـور بـرای همـه جنگل هـای منطقـه، کـه در شـرایط 
رویشـگاهی و اکولوژیکـی متفاوتـی واقـع شـده اند، منطقـی نیسـت. باتوجه بـه اینکه 
گونـه بلـوط میزبـان موخـور اسـت و ایـن گونه درختـی گسـترش مکانی زیـادی در 
سـطح جنگل های منطقه و در شرایط رویشـگاهی و اقلیمی مختلف آن دارد؛ ازاین رو، 
می تـوان گفـت کـه بـه تناسـب پراکنش بلـوط، گسـترش و تنـوع مکانی موخـور نیز 
تـا حـدودی زیـاد اسـت. در این شـرایط، تغییـرات ارتفاعـی درون رویشـگاه ها و بین 
رویشـگاه های مختلـف نیـز موجـب اختالفـات دمایـی می شـود کـه ایـن نوسـانات 
دمایـی خـود بر شـرایط اکولوژیک رویشـگاه ها و تنوع آن هـا تاثیرگذار اسـت؛ بر این 
اسـاس، تنـوع برنامه هـای زمانی برای وقـوع پدیده های فنولوژیک موخـور پیش بینی  
می شـود. همچنیـن نوسـانات دمایـی و رطوبتـی در سـال های مختلـف، می تواند بر 

تغییـرات زمانـی ظهـور و افـول پدیده هـای فنولوژیـک موخور موثر باشـند. 
روی هم رفتـه، تـا پیش از زمان رسـیدن میوه موخور و تشـکیل بذر بـا قوه نامیه، 
می تـوان گیـاه را مهـار مکانیکـی کـرد. مـراد از مهـار مکانیکـی، هرس شـاخه های 
آلـوده درخـت میزبـان بـا وسـایلی مثـل اره، تبـر یـا تیشـه اسـت. در ایـن روش، 
شـاخه های آلـوده بـه موخـور را تـا سـی سـانتی متر پیش از محـل آلودگی شـاخه، 
قطـع و از درخـت جـدا می کننـد. شـاخه های آلـوده قطع شـده را معمـوال از جنگلی 
خـارج می کننـد یا می سـوزانند تـا پرنـدگان  میوه های رسـیده موخـور را نخورند و 
به این ترتیـب، امـکان جوان زنـی یـا انتقـال بـذر آن هـا بـه درختـان دیگـر از بیـن 
بـرود. به طورمعمـول، زمـان رسـیدن میـوه موخـور از اواسـط آبـان تـا اواسـط آذر 
اسـت و تـا پیـش از ایـن زمـان، می توان بـا اطمینـان موخـور را مهـار مکانیکی کرد 
)قطـع شـاخه های آلـوده درختـان میزبان( امـا همین بـازه زمانی هم بنا به شـرایط 
اقلیمـی و مکانـی هـر منطقه تفـاوت دارد و برای دانسـتن و تعییـن آن، تحقیق الزم 
اسـت. همچنیـن می تـوان گفـت که مهـار مکانیکی موخـور در جنگل هـای زاگرس، 
در بـازه زمانـی فصل خشـک اقلیمی )فصل تابسـتان( و پیش از پایـان آن مطمئن تر 
اسـت زیـرا تـا زمـان اتمـام فصـل خشـک اقلیمـی، میوه های موخـور می رسـند و با 



معرفی برنامه مناسب برای مدیریت زمانی کنترل مکانیکی موخور
21

رسـیدن انـدک رطوبـت بـه آن هـا یا بـارش بـاران، سـریع جوانـه می زنند و مسـتقر 
شـده و خـود بـه غده جدیـدی تبدیل می شـوند؛ البتـه، دراین خصوص نیـز محدوده 
زمانـی فصـل خشـک و محدوده زمانـی فصل رویش در سـال های مختلـف، متفاوت 

اسـت و تعییـن زمـان دقیـق آن برای هـر منطقه نیـاز به تحقیـق دارد.
بـر اسـاس مطالب یادشـده نتیجه گیری می شـود که چـون در وقـوع پدیده های 
فنولوژیـک موخـور تغییرپذیـری زمانی و مکانی وجـود دارد، می توان گفـت که ارائه 
یـک نسـخه مدیریـت زمانـی مهار موخـور بـرای همه جنگل هـای بلوط هـر منطقه 
یـا اسـتان و نیـز برای سـال های طوالنی اشـتباه اسـت. برای هـر منطقـه ارتفاعی یا 
هـر محـدوده اقلیمـی، بایـد نسـخه مدیریت زمانـی جداگانه و مسـتقل تهیه شـود و 
بـرای در نظـر گرفتـن تغییـرات بین سـالی در سـال های مختلـف یـا هر چند سـال 
یک بـار و همچنیـن بـرای اسـتمرار مدیریـت زمانـی مناسـب موخـور، برنامـه زمانی 

وقـوع پدیده هـای فنولوژیـک موخور بررسـی و تجدید نظر شـود.

تهیه جدول فنولوژی موخور 

 نسـخه مدیریـت زمانـی مهـار موخور بر اسـاس تهیـه و تدوین جـدول فنولوژی 
آن ارائـه می شـود. جـدول فنولـوژی بـر اسـاس خصوصیـات فنولوژیک گیاه نوشـته 
می شـود. بـرای تهیـه جدول فنولـوژی موخور، زمان شـروع، نمو و پایـان پدیده های 
فنولوژیـک تولیـد بـرگ، تولیـد گل، ظهـور میـوه، رسـیدن میـوه، تشـکیل بـذر و 
بذرافشـاني، طـی پایش مسـتمر در منطقه یادداشـت می شـود. محتـوای این جدول 
طـی بررسـی روی کپه هـای متعـددی از موخـور در منطقـه  تهیـه می شـود. پـس 
از جمـع آوری داده هـا، میانگینـی از زمـان شـروع، بـازه زمانـی نمو و زمـان پایان هر 
یـک از پدیده هـا، بـرای تمـام کپه هـای بررسی شـده در منطقه محاسـبه می شـود و 
زمـان متوسـط پدیده هـا در جدولـی به نام جـدول فنولوژی موخور بـرای هر منطقه 
درج می شـود. بـرای نمونـه، جـدول فنولـوژی )زمانـی( موخـور از نظـر اکولـوژی و 
اقلیمـی، بـرای محـدوده ۲000-1800 متـر از سـطح دریـای جنگل هـای شـمالی 
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اسـتان ایـالم و مناطـق مشـابه آن در سـایر نقـاط زاگـرس در جـدول شـش ارائـه  
شـده اسـت. بـر اسـاس ایـن جـدول زمانـی، کامـال مشـخص اسـت کـه تا پیـش از 
رسـیدن میـوه موخـور )تا اواخـر مهرماه( می توان بـا موخور به شـیوه مکانیکی)قطع 
شـاخه های آلـوده بـه موخـور در درخت میزبـان( مبارزه کـرد. البته بـرای اطمینان 
از اینکـه بـذر میوه هـای موخـور بـه قـوه نامیـه کامـل نرسـیده باشـند، بهتر اسـت 
کـه پیـش از تشـکیل کامـل میـوه )تا اواسـط یـا اواخر شـهریور( بـا موخـور مبارزه 
مکانیکـی کـرد. مزیـت این عمل در آن اسـت که در ایـن محدوده زمانی )تا اواسـط 
یـا اواخـر شـهریور( میوه هـای  موخور قـوه نامیه کامـل و مطمئنی ندارنـد و چنانچه 
روی شـاخه ها یـا سـاقه های پایین تـر درخـت بریزنـد یـا خـوراک پرندگان شـوند، 
احتمـال انتقـال بذرشـان روی شـاخه ها یـا سـاقه درختـان دیگـر و نیـز جوانه زنـی 

آن ها بسـیار پایین اسـت.

جدول6- جدول زمانی موخور در منطقه شمالی استان ایالم در محدوده ارتفاعی ۲000-1800 متر از سطح دریا

زمان وقوعپدیده فنولوژیک

تا اواخر فروردینظهور برگ

تا اواسط یا اواخر اردیبهشتبلوغ برگ

تا اواسط یا اواخر اردیبهشتظهور گل

اواخر اردیبهشت تا اواسط خردادظهور میوه

اواخر مهر تا اوایل آذرزردی و ریزش برگ

اواسط شهریور تا اواخر مهرتشکیل کامل میوه )به رنگ سبز(

اوایل آبان تا اواسط آذررسیدن میوه )به رنگ زرد فسفری(


