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__________ ________________________________ شناسی موخورگیاه

Loranthus europaeusبا اسم علمی و دانهنهانیگیاهموخور  Jacq.، از جنسLoranthus و از تیره
Loranthaceaeدار) بوده هاي حقیقی (برگاز دارواشفیت، یک پایه و چندساله است. است. گیاهی اپی

، با قاشقی- مرغییا واژتخممرغیتخمواژتقریبا ها صاف و صیقلی و حالت چرمی دارد. برگيهابرگو 
ها گل. شودمتر باریک میمیلی5وده و به طرف دمبرگی به طول هاي نامحسوس بنوك کند، با رگبرگ

مانند این گیاه در هاي ریسهرغی زرد رنگ است. انداممها خطی و میوه سته تخماي تنک، گلبرگسنبله
.)1387(مظفریان، شودهاي درخت میزبان تنیده شده و مستقر میبافت چوبی اندام

____________ ________________________________ فنولوژي موخور

انگلی موخور گامی اساسی در جهت مدیریت زمانی کنترل آن نولوژي گیاه نیمهشناخت خصوصیات ف
مانند گیاهان دیگر در طی رشد و نمو دار) قرار دارد. هاي حقیقی (برگدر گروه دارواشاین گیاهاست.
ادامه حیات و تولید نسل داراي مراحل فنولوژیک تولید برگ، گل، ظهور میوه، رسیدن میوه، براي

.رسندمیهاي آن در اواخر پاییز کننده است و میوهاین گونه خزانبذر و بذرافشانی است. تشکیل 
ها در نیمه دوم گلشوند.تا اواخر فروردین ظاهر شده و تا اواخر اردیبهشت بالغ میمعموالَهابرگ

سط خرداد . شروع تشکیل میوه از اوایل تا اوا)1(شکلشونداردیبهشت تا اواخر اردیبهشت ظاهر می
. از )2(شکلماندصورت میوه سبز میهه و تا مهرماه بتدریج رشد کرده و بزرگ شدو به) 1(شکلبوده 
مختلف هاي به اقلیم سالبا توجهنامیه آن تشکیل شده و از اوایل آبان تا اوایل آذر بعد قوهبه ماهمهر

شود. پرندگان خورده میریزش کرده و یا توسطتدریجو به) 2(شکلمیوه موخور زرد شده 



هاي آنهادهی گلهاي موخور قبل و بعد از شکوفهتصاویري از کپه- 1شکل

هاي آنهاهاي موخور قبل و بعد از رسیدن میوهتصاویري از کپه- 2شکل



_______ ________________________________ زیست گیاه موخورةنحو

، له استقرار و شروع رشد و نمومرحبه اقتضاي نوع زندگی خود، درت وانگلی اسموخور گیاهی نیمه
از گیاه میزبان گرفته، سپس در مرحله تولید برگ و انجام فتوسنتز قادر ی خود را کامالَینیازهاي غذا

بر گیاه میزبان به ساخت مواد آلی مورد نیاز خود بوده ولی از جهت آب و مواد معدنی کماکان متکی 
.است

______ ________________________________ هاي انتشار بذر موخورراه

توسط باد در فواصل موخوربذرهاياز برخییابد.میاغلب توسط پرندگان انتشارگیاهي این بذرها
تر و هاي پایینخیلی کم پراکنده شده و برخی نیز در اثر وزن خود ریزش کرده و بر روي برگ و شاخه

روي در اثر ریزش بر برخی نیزشود.و مستقر مییده بچسیا بر روي پوست ساقه و تنه درخت افتاده و 
رود.و از بین میزمین افتاده

___________ ________________________________ موخورهايمیزبان

هاي بلوط زاگرس پراکنش داشته و  بر روي درختان بلوط ایرانی جنگلحوزه موخور در انگل گیاه نیمه
هاي البته این گیاه در برخی از کشورهاي دیگر حالت چندمیزبانه داشته و بر روي گونهکند.زندگی می

روي درختان بلوط ایرانی فقطهاي زاگرس اما در ایران و در جنگل،کندیدرختی مختلفی زندگی م
کند.زیست می

هاي اي درختی در جنگلاز خصوصیات درخت بلوط این است که بیشترین درصد فراوانی گونه
هاي جنگلی در زاگرس بلوط که اکثریت تیپطوريبهزاگرس متعلق به این گونه درختی است،

بلندترین درختان جنگلی حوزه زاگرس هستند و این معموالًدرختان این گونه باشد. همچنینمی
زنی باالیی داشته و باشد. درختان بلوط توانایی جستمورد پسند پرندگان ناقل بذر موخور میویژگی

هاي زاگرس مدیون که پایداري جنگلطوري، بهدارندمقاومت زیادي در برابر عوامل نامساعد طبیعی 
انگلی موخور همچنان گونه بلوط موجب شده است که گیاه نیمهویژگیاین سه نه درختی است.این گو

توان گرس میهاي درختی حوزه زاهاي زاگرس داشته باشد و با نگاهی به گونهحضور فعالی در جنگل
براي خود انتخاب کرده است.و پایداريقويگفت که میزبان خوب، 



________ ________________________________ گستره پراکنش موخور

Loranthusجنس  jacq در منطقه تروپیکال پراکنش دارند. عمدتاًگونه دارد که 450-600حدود
اي و تعداد کمتري بر روي بازدانگان دانگان دولپهانگل بر روي نهانصورت نیمهههاي آن بگونهبیشتر 

لب بر روي است. این گونه در دنیا اغLoranthus europeausوجود دارند. تنها گونه اروپایی این جنس 
بلوط، راش جنگلی و زیتون نیز هاي شاههاي جنس بلوط زندگی کرده و عالوه بر آن بر روي گونهگونه

بلوط، ممرز و هاي توس، افرا کرب، شاهگونه بلوط بر روي گونه7کند. در اسلواکی عالوه بر زیست می
بلوط گزارش شده است. در شاهگونه بلوط و گونهمشاهده شده است. در اسلوونی بر روي سه نیز ولیک 

بلوط، ممرز و راش جنگلی گزارش شده است. هاي شاهکرواسی بر روي سه گونه بلوط و گونه
بر روي درختان گونه بلوط ایرانی و هاي زاگرس پراکنش دارد در کشور ایران در حوزه جنگل

متعلق هاي زاگرس در جنگلاي درختیبا توجه به اینکه بیشترین درصد فراوانی گونه.کندزندگی می
ها و طبقات ارتفاعی از سطح دریا ی، شیبیهاي جغرافیابه گونه بلوط ایرانی است و در تمام جهت

هاي تواند دامنه پراکنش زیادي در سطح جنگلانگلی موخور میگیاه نیمهروازاین، گسترش دارد
زاگرس پیدا کند.

_______________________________ میزباندرخت به هاي موخورخسارت

مواد معدنی زیادي را از آب واشنوع زندگیدلیلبهانگلی است و اینکه موخور گیاهی نیمهنظر به 
تواند در اختالالت فیزیولوژیک عناصر در درخت آلوده میروازاینکند، پیکره درخت میزبان جذب می

هاي آلوده آن نقش زیادي داشته باشد. یا شاخه
چون ،شودک میخشکامالً، باالي کانون آلودگی قرار داردکه هاي میزبانقسمتی از شاخهمعموالً

رسیده و قسمت ه به شاخه آلوده به مصرف موخور، آب و امالح وارد شدبا حضور و فعالیت موخور
هاي شود. گاهی تعداد غدهتدریج خشک میمواد غدایی کافی به وتهایی شاخه در اثر نرسیدن آب ان

موجب زوال بوده و آلودگی شدید میزان حالتایندر ؛شوداد میبر روي یک درخت میزبان زیموخور
شود. تدریجی درختان آلوده می

ویژه درختان به شدت مبتال، نسبت به ه، بدرختان مبتال به موخورنکته قابل توجه این است که 
د این عملکرکنند.تر از بقیه عمل میحمله آفات و امراض، خشکی و سایر فشارهاي محیطی ضعیف



است در توجهجالببر روي درخت میزبان است.موخورکننده ضعیفهاياثرضعیف آنها ناشی از 
هاي میزبان مناسب بوده و رویشگاه غنی باشد، میزبان تا مدتکه عوامل محیطی براي درختصورتی

اما چنانچه عوامل ؛ها را تحمل نموده و با آنها همزیستی خواهد داشتطوالنی وجود دارواش
ها و غیره بر گیاه میزبان وارد شود، دیگر قادر خشکی، حمله آفات و بیماريمانندزاي دیگري سترسا

باشد. ها میرود که عوارض آغازین آن خشکیدگی شاخهبه تحمل نبوده و از بین می

_____ ________________________________ اصول فنی مبارزه با موخور

ب شده است که همواره هاي زاگرس موجهاي ناشی از این گیاه بر درختان بلوط در جنگلخسارت
. اما به دلیل عدم رعایت اصول فنی اقدامات انجام انجام شوداقداماتی در جهت مبارزه و کنترل آن 

را موخورهاي آلوده بهشاخهروش مبارزه مکانیکی مرسومدر شده چندان مفید واقع نشده است.
هاي آلوده به موخور را بعد از محل قطع شاخهکرده و محل برش، قطعبدون رعایت فنیالًمعمو

ه و یا محل داي جدید شت خود محل استقرار غدهممکن اسکه عملیات قطع به حال خود رها کرده
.نفوذ آفات و امراض شود

به اجراي صحیح آن توجه کافی شود. بر این اساس یدبابنابراین براي کنترل مکانیکی موفق موخور
توجه کنترل مورد مناسب مان مناسب کنترل و بکارگیري روشدو نکته اساسی شامل رعایت زدبای

سالمتی را براي موخور،دوبارهجلوگیري از استقرار توان ضمن صورت میدراینقرار گیرد.دقیق
ها به ارمغان آورد.جنگل

____ ________________________________ موخوربا مبارزه زمان مناسب

توان هاي مختلف، میسالدروارتفاعات مختلف جنگل فنولوژي موخور درزمانی با توجه به تغییرات 
که در هاي منطقههاي فنولوژیک موخور براي کل جنگلگفت که ارائه یک برنامه زمانی یکسان پدیده

، که قبال ذکر گردیدطوريهمان.، منطقی نیستقرار دارندی شرایط رویشگاهی و اکولوژیکی متفاوت
یت زمانی کنترل موخور است. طبیعی است با منظور استفاده از آن در مدیربهمطالعه فنولوژي موخور 

ی گسترش مکانی زیادي در سطح توجه به اینکه گونه بلوط میزبان موخور است و این گونه درخت
توان به تناسب آن میروازاینو در شرایط رویشگاهی و اقلیمی مختلف آن دارد، هاي منطقهجنگل



یاد است. در این شرایط تغییرات ارتفاعی در گفت که گسترش و تنوع مکانی موخور نیز تا حدودي ز
هاي مختلف موجب اختالفات دمایی شده که این خود بر شرایط ها و بین رویشگاهدرون رویشگاه

هاي زمانی براي وقوع ثیر گذاشته و بر این اساس تنوع برنامهها و تنوع آنها تأاکولوژیک رویشگاه
هاي دمایی و رطوبتی در سالهاينوسانهمچنین .شودمیبینیهاي فنولوژیک موخور پیشپدیده

ثر باشد. نولوژیک موخور مؤفهايو افول پدیدهواند بر تغییرات زمانی ظهورتمیمختلف
و تشکیل بذر داراي قوه نامیه توان گفت که تا قبل از زمان رسیدن میوه موخورطور کلی میهب
به شرایط اقلیمی و مکانی با توجهما همین زمان هم توان براي کنترل مکانیکی آن وارد عمل شد. امی

توان گفت که کنترل مکانیکی میانستن آن الزم است. همچنین هر منطقه فرق کرده و تحقیق براي د
تا زمان اتمام فصل زیراتر است، مطمئنو قبل از اتمام آن فصل خشک اقلیمی محدوده زمانی در 

و با رسیدن اندك رطوبت به آنها یا بارش باران به سرعت هاي موخور رسیده شدهخشک اقلیمی میوه
محدوده زمانی نیز مورددر این البته شوند. جوانه زده، مستقر شده و خود تبدیل به غده جدیدي می

دانستن زمان دقیق آن کند که فرق میهاي مختلف ر سالفصل خشک و محدوده زمانی فصل رویش د
.رددانیاز به تحقیق براي هر منطقه 

یري زمانی و مکانی در وقوع که چون تغییرپذکردگیري توان نتیجهمیباالمطالب بر اساس 
توان گفت که ارائه یک نسخه مدیریت زمانی کنترل موخور هاي فنولوژیک موخور وجود دارد، میپدیده

این دبایبلکه ؛هاي طوالنی اشتباه استاستان و نیز براي سالهر منطقه یاهاي بلوطبراي کلیه جنگل
کار براي هر منطقه ارتفاعی و یا هر محدوده اقلیمی جداگانه و مستقل تهیه شود و براي در نظر گرفتن 

و تجدیدنظر در برنامه دوبارههاي مختلف یا هر چند سال یکبار، بررسی تغییرات بین سالی در سال
زمانی مناسب موخور انجام شود.منظور استمرار مدیریت هاي فنولوژیک موخور بهزمانی وقوع پدیده

___ ________________________________ مبارزه با موخورروش مناسب

جالب توجه هاي موخور را بر درختان بلوط کم کند.تواند فشار مزاحمتمبارزه مکانیکی با موخور می
هاي سایر روشتوجه و عملکرد بهتري نسبت بهبرتري قابلروش مبارزه مکانیکی هنوز است که 

مله و نفوذ هاي آلوده به دارواش ممکن است موجب حقطع شاخهسفانهأاما متکنترلی موخور دارد. 
بازدهیتواند شده و چندمنظوره مییکی اصالحهاي مکاندر این راستا برش.شودخوارهاي چوبسوسک



هاي هاي مکانیکی شاخهدیگر برشعبارتهموخور جلوگیري کند. بدوبارهکار را باال برده و از استقرار 
تواند تکنیک ترکیبی و کاملی در کنترل موخور هاي قطع میموخور توأم با پوشاندن محلآلوده به 

دوبارههاي قطع ضمن ممانعت از ورود آفات و امراض به درخت، از استقرار با پوشاندن محلزیراباشد. 
پذیر هستند، جلوگیري خواهد شد. ها که آسیببذرهاي موخور در این محل

30از حدود هاي آلوده به موخور، محل برش شاخه رابر روي شاخهابتدا،براي انجام این کار
. )4و 3هاي (شکلکنیماز غده موخور مشخص کرده و شاخه را با اره قطع میترپایینيمترسانتی

بچسباغبانی به همراه خود، محل برش شاخه با بچسیا چوب ب چسسپس در صورت داشتن 
صورت مقداري از خاك پاي درخت را برداشته و با کمی آب در غیر این. )5(شکلشودپوشانده می

کنیم،درست میل مخلوط کرده و مقداري گبر روي محل برش شاخه را ل تهیه شده سپس کمی از گ
.)6(شکلمالیممی

نمایی از قطع کردن شاخه آلوده به موخور-3شکل



موخور روي آننمایی از شاخه آلوده قطع شده و کپه- 4شکل

بر روي محل قطع شاخه آلوده به موخوربچسنمایی از مالیدن - 5شکل



وده به موخورل بر روي محل قطع شاخه آلنمایی نزدیک از مالیدن گ-6شکل

______________ ترکیبی در کنترل مکانیکی موخورفلسفه استفاده از تیمارهاي 

ها شده و منفذي براي ورود آفات و ي شاخهباعث ایجاد زخم بر روهاي آلوده به دارواش هرس شاخه
هاي بر نوك شاخهممکن است بذر موخور ن ناقالخوار موخور و عالوه پرندگان میوههبست. هابیماري

موجب شده و یده بچسبه منقار یا پاهاي آنها به محل قطع یده بچسبذرهايقطع شده نشسته و 
هاي آلوده به قطع اصولی شاخهتوان ضمن میرونازایشود.بذر موخور در محل زخم دوبارهاستقرار 

ل پوشاند تا یا گچوب بچسهاي آلوده را با تیمارهایی از قبیل موخور، محل زخم ناشی از قطع شاخه
ها یا استقرار بذر موخور از محل برش شود. مانع نفوذ آفات و بیماريواینکه زخم التیام یابد

____________________________ موخورمزایاي تیمارهاي ترکیبی کنترلی 

موخور در سطوح گسترده جنگل زیراباشد. کننده میهاي خستهمبارزه با موخور در جنگل از فعالیت
براین . افزوناستکننده گیر و خستهپراکنش داشته و جستجوي درختان آلوده پراکنده در جنگل وقت

ت مختلف تشکیل هاي مالیم تا شدید و ارتفاعاهاي متعدد و شیبها از پستی و بلنديسطح جنگل
کننده بوده و حمل وسایل هاي طوالنی در جنگل خستهشده است. در چنین شرایطی طی مسافت



برايگونه اقدامی صورت هرشود. در اینهمراه کارشناس یا کارگر در جنگل موجب خستگی بیشتر می
سطح بیشتري موجب کارایی بیشتر کارگر در جنگل شده وپشتی یا وسایل همراه تر کردن کولهسبک

ضمن داشتن نتایج موفق در بچسل و گیرد. تیمارهاي گاز جنگل مورد پیمایش و تیمار قرار می
ل ماده فراوان و در دسترسی در جنگل بوده گبهبود کنترل مکانیکی موخور، مزایاي دیگري نیز دارند.

. در باشدتهیه آن میاز به داشتن مقداري آب براينیفقطشود و مین میاز خاك پاي درختان تأو 
ماده نیزبچسباشد. نتیجه نیاز به تهیه آن در محلی خارج از جنگل و حمل آن تا پاي درخت نمی

توان چندین با تهیه یک قوطی یک کیلویی از آن میو غیرمضري براي درخت بوده و ، سبکارزان
از نظر تیمار این دو همچنین به میزان آلودگی جنگل به موخور، تیمار نمود.با توجههکتار جنگل را 

به انجام این دو تیمار در اقدامات کنترلی موخور بنابراین، استقابل انجام در جنگل اجرایی به راحتی 
شود. هاي اجرایی توصیه میتوسط ارگان

____________________ اقدامات کنترلی براي موفقیت بیشتر مبارزه با موخور

یابد، مگر اینکه باد خیلی شدید بوده و بتواند بذر نمیمعموال توسط باد انتشار بذر موخور سبک نبوده و 
در اثر وزن خودشان موخوربذرهاياز برخیند.کموخور را تا چند درخت اطراف درخت آلوده جابجا 

تر گیر کرده و در هاي پایینها یا ساقهبودن در شاخهناك بچسهاي باالتر تاج افتاده و در اثر از قسمت
بذرهايکه براي جلوگیري از استقرار توجه نموددبایبنابراین شوند. سبز میزمان مناسب مستقر و 

در زمان رسیدن احیاناًاگر ند و در زمان قبل از رسیدن میوه قطع شوهاي موخور بوتهریزش کرده،
هاي موخور از محل خارج شده یا و کپهلوده آهاي شاخهدبای، انجام شدها و زرد بودن آنها قطع میوه
. انده شودسوز

در .کنترل موخور شده استشدنپرندگان ناقل بذر موخور موجب مشکل وجودهمچنین 
توان می،هاي جدید موخورجلوگیري از استقرار بوتهناقل واثر کردن فعالیت پرندهصورت براي کماین

شود.عملیات اجرایی در سطح وسیع انجامتوصیه کرد که 
مناسب کنترل موخور در هنگام سبز بودن میوه و برگ آن توصیه شده اینکه زمانالبته با توجه به 

.نمودهاي قطع شده آن در تعلیف دام استفادهتوان از برگ بوتهمیاست، 



___________________ ________________________________ بعامن

) درLoranthus eoropaeusموخور (بهبلوطدرختانابتالينسبتتعیینو. بررسی1388.، 1حسینی، -
.26- 35): 1(7ایران، مراتعوهاجنگلحفاظتوحمایتحقیقاتتپژوهشیمجلۀزاگرس. هايجنگل

بر برخی خصوصیات )Loranthus europaeus(اثر دارواش موخور . 1393حسینی، ا. و حسینی، س. م. -
هاي هاي زاگرس (مطالعه موردي جنگلمرفولوژیک و عناصر غذایی برگ درختان بلوط ایرانی در جنگل

هاي طبیعی ایران.پژوهشی اکوسیستم–، فصلنامه علمی تان ایالم)دامنه جنوبی مانشت در اس

. بررسی خصوصیات فنولوژیک لورانتوس و ارائه راهکارهاي مناسب جهت مدیریت 1393حسینی و همکاران، -
یافته. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان ایالم.و کنترل آن. پروژه تحقیقاتی خاتمه

ص.885ها و مراتع کشور، ایالم. موسسه تحقیقات جنگلاستان. فلور1387،. ا.ومظفریان-
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