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  چكيده

در  كنترل آنمديريت  برايگامي اساسي  ).Loranthus europaeus Jacq( موخورانگلي  نيمهشناخت خصوصيات فنولوژي گياه 
شهر ايالم  يشرق تنگ هيانان در شمال نه جنوبي كوه مانشت واقع در ميانهاي بلوط دام جنگلبراي اين منظور  .است مناسب زمان

متر از سطح  2200 تا 2000و  2000 تا 1800 ،1800 تا 1600 تحقيقاتي در ارتفاعات منطقهسه مطالعه  در منطقه مورد. شدانتخاب 
سال  پنجطي آنها  پايش صفات فنولوژي ند ودش گزينش مبتال به موخور درخت بلوط ايراني پنج منطقهدر هر . نظر گرفته شددريا در

پايين با  اتارتفاعهاي فنولوژيك در  پديده. ثر از موقعيت ارتفاعي بودمتأصفات فنولوژي موخور نتايج نشان داد كه . انجام شد
 هاي متوالي با در سالها  و بازه زماني آنهاي فنولوژيك  هور پديدههمچنين زمان ظ. دادزودتر از ارتفاعات باالتر رخ  اختالف چندروز

از  پيشكه زمان توان گفت  هاي مختلف، مي در ارتفاعات مختلف و سال هاي فنولوژيك پديدهبراساس نتايج ظهور . داشت تفاوتهم 
از  پيشتوان  در صورت توجه به زمان مناسب قطع، مي. استبراي قطع موخور ترين زمان  ، مناسباستتا مردادماه  يدن ميوه كهرس

آوري و  از بروز مشكالت جمع روي درختان بلوط ايراني كمك كرد و ازهاي موخور  رسيدن ميوه موخور به حذف مطمئن كپه
  .بعدي بذرها جلوگيري كرد احتمال پراكنشو  هاي موخور ميوه حذف

  
  .موخور ، كنترل مكانيكي،فنولوژي، بلوط ايراني ،ايالم :كليدي هاي واژه

 

  مقدمه
انگلي موخور  شناخت خصوصيات فنولوژي گياه نيمه

)Loranthus europaeus Jacq.( براي گامي اساسي 
انگلي  گياهي نيمه موخور. است زماني كنترل آنمديريت 

مرحله استقرار و  در خود اقتضاي نوع زندگيت كه به اس
از  طور كامل ي خود را بهنيازهاي غذاي نمو و شروع رشد
سپس در مرحله توليد برگ و انجام  و گيرد ميگياه ميزبان 

اما  است،نياز خود  موردفتوسنتز قادر به ساخت مواد آلي 
 گياه ميزبان است هآب و مواد معدني كماكان متكي بازنظر 

)Hosseini, 2009( .نمو  و مانند گياهان ديگر در طي رشد
فنولوژيك ادامه حيات و توليد نسل داراي مراحل  براي

 بذربذر و تشكيل  ظهور ميوه، رسيدن ميوه، گل،برگ، توليد 
  .افشاني است
به قدري زياد  موخورهاي اخير حضور و فعاليت  در سال

بلوط هاي  جنگل اي از شده كه آلودگي آن سطح گسترده
اين گياه يكي از  ،بارت ديگرع هب. گرفته استبرزاگرس را در

هاي  هاي شكننده جنگل هاي عمده و اصلي اكوسيستم مزاحم
و  )Sabeti )1992در مطالعات . است زاگرس

Mozaffarian )2008 (موخور با اسم علمي Loranthus 

europaeus Jacq.  از خانوادهLoranthaceae  يكي از
. معرفي شده است زاگرسدرختان بلوط  انگلي گياهان نيمه
Jafarpour )1992 ( به نقل ازBlanchard  وTatar )1992( 
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حقيقي  هاي دارواش در گروه موخورذكر كرده است كه 
هاي معروف  داده شده و بلوط ازجمله ميزبان قرار) دار برگ(

كه است شده  بيانش اين دارواش خصوص نقدر .استآن 
 آلوده درختان تدريجي زوال موجب موخور شديد آلودگي

دارواش ) 2002(و همكاران  Thomas در مطالعات .شود مي
در قسمتي . بلوط ذكر شده است زوال و كاهش هاي املع از

 آمده است) Nikbakht )1994 و  Ghaediاز نتايج مطالعات
كانون آلودگي  تر از هاي ميزبان كه باال كه قسمتي از شاخه

نيز در آن  واست خشك شده طور كامل  قرار داشت، به
قسمت از جنگل كه آلودگي زياد بود، درختان ناقص، پژمرده 

 Flanagan و Hadfield. مشاهده شد زياديرفته  و از بين
كه درختان مبتال  بيان كردنددر نتايج مطالعات خود ) 2000(

شدت مبتال، نسبت به حمله  ويژه درختان به هبه دارواش ب
تر  خشكي و ساير فشارهاي محيطي ضعيف امراض،آفات و 

 و) Tainter )2002 ،ييها پژوهش طي. كنند از بقيه عمل مي
Christenson  نتيجه گرفتند كه در) 2003(و همكاران 

محيطي براي گونه ميزبان مناسب و  هاي املعكه  صورتي
هاي طوالني وجود  رويشگاه غني باشد، ميزبان تا مدت

هد ها همزيستي خوا و با آن كند مي ها را تحمل دارواش
 مانندزاي ديگري  استرس هاي املعچه  اما چنان داشت،

ها و غيره بر گياه ميزبان وارد  خشكي، حمله آفات و بيماري
كه رود  قادر به تحمل نبوده و از بين مي ديگرگياه شوند، 

 ،تحقيقي در .استها  آن خشكيدگي شاخه ابتداييعوارض 
Hosseini )2009 ( درختان بلوط به ارزيابي ميزان ابتالي

دارواش موخور در  به) Quercus brantii Lindl(ايراني 
 فعاليت موخورهاي هيانان پرداخت و نتيجه گرفت كه  جنگل

 اساسي نقش بلوط درختان تاج يا شاخه خشكيدگي در
 تاج بخش مياني در موخور استقرار ميزان همچنين .دارد

 .بود ايينيپ و بااليي هاي بخش از بيشتر درختان

ي هاي اجراي از طرف ارگان موخوركنترل  برايهرساله 
كه در  ياز آنجاياما  ،شود انجام ميمبارزه مكانيكي  مسئول

بدون توجه به فنولوژي هاي آلوده  حذف شاخه ،اين روش
توجه به زمان عدم عدم رعايت فصل قطع و  ،موخورگياه 

، شود انجام ميناسب و ناموقع بذرافشاني، در زمان نام

به انجام  توجهبا . ناموفق استمكانيكي نتيجه كنترل در
هاي  هزينه ،يهاي زاگرس هرساله اين عمليات در سطح استان

كنترل بهتر  برايشود، بنابراين  مي وارد زياديلي و انساني ما
ود الزم است تا خصوصيات فنولوژيك اين گياه شناسايي ش

در هر  هاي فنولوژيك دقيق پديده و باتوجه به زمان
 در اين. در زمان مناسب وارد عمل شد ،منطقه رويشگاه يا
توان ضمن  ، ميترين زمان قطع ه مناسباراي صورت با

عمليات  ،هاي سنگين مالي و انساني ي در هزينهيجو صرفه
ن نياز به و بدوزياد قطع را در يك مرحله با درصد اطمينان 

آن  دوبارهكه زمينه استقرار  طوري هب د؛مراجعه بعدي انجام دا
  .دشوتا حد امكان فراهم ن

 كه بهترين زمان قطعنظر برسد  اول به وهلهشايد در 
 ،قبل از بذردهي است و نيازي به انجام تحقيق نيست موخور
در روش كنترل  ين نكته مهم و اساسي تاكنوناما هم

. استتوجه و عمل قرار نگرفته  مكانيكي معمول مورد
با توجه به تنوع شرايط اقليمي و اكولوژيكي  همچنين
بدون تحقيق زمان توان  هاي جنگلي مختلف نمي رويشگاه
برخي  .كردرا براي هر منطقه يا رويشگاه تعيين  دقيق آن

بر وضعيت پراكنش هاي خود  در بررسي پژوهشگران
 Pseudotsugaو  Pinus ponderosaهاي  دارواشارتفاعي 

menziesii، ترين عامل مرتبط  را مهم) و دما بارندگي( اقليم
 اند كرده بيانها  با چگونگي پراكنش ارتفاعي آن

)Hawksworth & Wiens, 1996; Conklin & 

Fairweather, 2010( . در نتايج بررسي ارتباط نيز برخي
با پارامترهاي اقليمي   Nuytsia floribundaدهي گياه  گل

دهي و  دوره گل ،غييرات اقليمينتيجه تكه دراذعان داشتند 
 زمان شروع و پايان آن با تغييراتي همراه بوده است

)Ashbolt et al., 2012( موخور ررسي فنولوژيب، بنابراين 
ژوهش پدر اين راستا هدف  .استمهم امري ضروري و 

در  ك موخوريابي به خصوصيات فنولوژي دست رو يشپ
در است تا بتوان از آن هاي مختلف  ارتفاعي و سال مناطق
ريزي زماني كنترل مكانيكي موخور و مديريت هرچه  برنامه
 .استفاده كردآن  كنترل بهتر
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  ها مواد و روش
 مطالعه منطقه مورد

تنگ هيانان در دامنه جنوبي كوه مانشت در  جنگل ميان
شهر ايالم  يشرق كيلومتري شمال 10 ستان ايالم و درشمال ا

مطالعه  دامنه ارتفاعي منطقه مورد. )1 شكل( واقع شده است
جهت . استمتر از سطح دريا  2200متر تا  1600از 

بيشترين فراواني درختي متعلق  .استعمومي منطقه جنوبي 
 طور عمده تيپ جنگل بهكه  طوري ، بهاستايراني  به بلوط

ي درختي و ها گونه .استبنه  -صورت بلوط و بلوط هب

، شن، بنه، كيكم، زالزالك همراه بلوط شاملاي  درختچه
فرم توده . هستندسياه ارجن و آلبالوي وحشي ، نارژ
و از تراكم خوبي نسبت به  استزاد  صورت دانه و شاخه هب

 ,.Hosseini et al( هاي اطراف برخوردار است جنگل

شمسي تحت طرح  40هاي منطقه در دهه  جنگل. )2003
 ايامگيري بوده است و در حال حاضر نيز در برخي  ذغال

مطالعه، موخور  در منطقه مورد .استچراي دام سال تحت 
مشاهدات (بر روي درختان بلوط مشاهده شده است  فقط

 ).نگارنده
  

  
  در استان ايالم مورد مطالعهموقعيت منطقه  -1 شكل

 
 پژوهش روش

در فواصل  مطالعه سه محدوده ارتفاعي نطقه مورددر م
 2000تا  1800، 1800تا  1600متري در ارتفاعات  200

در هر . نظر گرفته شدمتر از سطح دريا در 2200تا  2000و 
در هر . تحقيقاتي مشخص شد منطقه يكارتفاعي محدوده 

براي  آلوده به موخور ايرانيدرخت بلوط  پنج منطقه
. دشانتخاب موخور  هاي فنولوژيك برداري پديده يادداشت

د درختاني انتخاب شود كه شدر انتخاب درختان آلوده سعي 
كه نور بيشتري  هاي موخور در سمت جنوبي تاج آنها غده

اي  اندازه ها به و غده ، وجود داشته باشدكند دريافت مي
و مشاهده دهي با اطمينان در آنها انجام  بزرگ بوده كه ميوه

هاي موخور موجود در سمت شمالي تاج  غده زيرا. شود
بوده و مناسب تحقيق  هاي زايشي پديدهفاقد  اغلبدرختان 
 طي درختان مزبورموخور در فنولوژي صفات پايش . نبودند
ها در  اين بررسي .انجام شد) 1393تا  1389(سال  پنج

  .همزمان انجام شد طور به مناطق تمامي
 ها تجزيه و تحليل داده

 مناطقبرداري صفات فنولوژيك در  پس از يادداشت
كليه  گانه، وضعيت صفات فنولوژيك در سهتحقيقاتي 

هاي بررسي ارزيابي  سال ارتفاعي و در تمام هاي محدوده
تر با  كه صفت فنولوژيك مرتبط وجه به اينالبته با ت. شد

 آن تشكيل ميوه و رسيدنيده پد ،كنترل مكانيكي موخور
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تر مشخص  وضعيت زماني اين پديده دقيق شداست، سعي 
ر ارتفاع از سطح دريا بر ثيأمنظور بررسي ت به .شود

هاي فنولوژيك  فنولوژيك موخور، دادهخصوصيات 
ي هاي ولارتفاعي مختلف در جد مناطقشده در  يادداشت

و وضعيت هر پديده ازنظر محدوده زماني در بين شدند تنظيم 
بر ثير زمان تأ بررسي منظور به. شد مقايسه توصيفي ،مناطق

يك از محدوده زماني هر ك موخور، فنولوژي خصوصيات
مطالعه  هاي مورد هاي فنولوژيك موخور بين سال پديده

منظور بررسي وضعيت  همچنين به .مقايسه توصيفي شد
ارتباط با وضعيت فنولوژي  تحقيق درهاي  اقليمي سال

با استفاده از  ها سالنمودار آمبروترميك هر يك از  ،موخور
اخذ شده از (مقادير متوسط بارندگي و متوسط دماي ماهانه 

ترسيم تحقيق هاي  سال) ايالم سينوپتيك ايستگاه هواشناسي
صورت  هها ب و تحليل ها برداري تايج يادداشتندرنهايت . دش

 .نشان داده شد جدول

  

  نتايج
 مطالعه هاي مورد سال درموخور  بررسي فنولوژي

تفكيك موقعيت ارتفاع از  به موخوروضعيت فنولوژيكي 
نشان  5تا  2هاي  و شكل 5تا  1 هاي جدولدر سطح دريا 

محدوده  ايانپنتايج نشان داد كه شروع و . داده شده است
مطالعه با هم متفاوت  موردهاي  زماني هر صفت در بين سال

ترين صفت مرتبط  تشكيل ميوه و رسيدن آن، مهم صفت. بود
بر اين اساس نتايج نشان داد . بود رو يشپژوهش پ هدفبا 

هاي  كه زمان آغاز تشكيل ميوه تا زمان رسيدن آن در سال
 ،بود همراهو با تغييراتي  متفاوت بودهمطالعه  مورد

تشكيل ميوه در ها آغاز  كه در برخي سال طوري هب
ماه و در برخي ها در خرداد ماه، در برخي سال ارديبهشت

بازه زماني تشكيل ميوه تا  ،عالوه هب. تيرماه بوددر ها  سال
از و با تغييراتي  متفاوت بودهاي مختلف  رسيدن آن در سال

  ).5تا  1هاي  جدول( ماه طول كشيد سه تا پنج

  
  1389 در سالموخور وضعيت فنولوژيك  - 1 جدول

 )متري 1900ارتفاع ( وقوع پديده زمان بازديد

 .اند اما هنوز باز نشده ،ها تشكيل شده گل. اند ها كامل و بالغ شده برگ 27/2/89

 .اند شده و ظاهر شكفته طور كامل ها به گل 3/3/89

 ميوهاوايل تشكيل ، اند ها زرد و خشك شده گل 19/3/89

 متر ميلي 1×2ابعاد مشخص و به  طور كامل بهميوه  3/5/89

 .هستند رسيده و سبز مايل به زرد ها تقريباً ها هنوز سبز، اما ميوه برگ 27/8/89

  .اند ها زرد شده ها سبز مايل به زرد، ميوه برگ  1/9/89
  

  1390 در سال وضعيت فنولوژيك موخور - 2 جدول
 )متري 1900ارتفاع ( وقوع پديده زمان بازديد

 .اند ها شكوفه داده و باز شده گل. ها كامل، بالغ و سبزند برگ 21/3/90

 متر ميلي 2×4ابعاد  مشخص و به طور كامل بهميوه  10/5/90

 ميوه سبز تيره و با رشد كامل و بالغ 21/6/90
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  1391 در سال وضعيت فنولوژيك موخور - 3 جدول
 )متري 1900ارتفاع (وقوع پديده زمان بازديد

 ها ميوهآغاز تشكيل . اند شكفته شده طور كامل بهها گل.اندتشكيل و بالغ شدهطور كاملبههابرگ 19/2/91

 متر ميلي 1×2ابعاد ميوه به 25/3/91

 متر ميلي 2×3ابعاد ميوه به 26/4/91

 متر ميلي 3×5ميوه به ابعاد  23/5/91

 متر ميلي 8×10ابعاد ميوه سبز پررنگ و به  21/6/91

  
  1392 در سال وضعيت فنولوژيك موخور - 4 جدول

 )متري 1900ارتفاع (وقوع پديده زمان بازديد

 ها ميوهآغاز تشكيل . اند شكفته شده ها گل. اندها سبز تيره، كامل و بالغ شدهبرگ 12/3/92

 متر ميلي 5×7ميوه به ابعاد  23/5/92

 مترميلي 9×10ابعاد ميوه سبز پررنگ و به  26/6/92

 
  1393 در سال وضعيت فنولوژيك موخور - 5 جدول

 متري 1900ارتفاع  زمان بازديد

 .برگ هنوز ظاهر نشده است 27/1/93
 .اند ها هنوز شكوفه نداده بالغ، گلطور كاملبهها سبز وبرگ 20/2/93
 مترميلي 5/1 × 3 ابعاد. استميوه تشكيل شده 26/3/93

 متر ميلي9 × 10ها هنوز سبز، ميوه سبز به ابعاد برگ 2/7/93

 متر ميلي 5/9 × 11ابعاد ميوه .زردو گاهي ها مايل به زرد، ميوه سبزبرگبيشتر 29/7/93
 ها زردرنگ ميوه. اند ها ريزش نكرده ريخته، فقط ميوه طور كاملبهموخور همريخته، برگطور كاملبهبرگ درختان 10/9/93

  

  
  هاي آن هاي موخور قبل از باز شدن برگ ي از كپهنماي -2 شكل
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  هاي آن دهي گل هاي موخور قبل و بعد از شكوفه نمائي از كپه -3 شكل

 

  
  هاي آن ي موخور قبل و بعد از رسيدن ميوهها نمائي از كپه -4 شكل

  

 
 .اند رنگ زرد درآمدهرسيده و به  طور كامل بهها  در فصل پاييز، ميوه موخوركپه نمايي از  -5 شكل
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 مطالعه هاي مورد وضعيت اقليمي سالبررسي 
و كه ميانگين بارندگي و دماي ماهانه  دادنشان نتايج 
 فرق داشت يكديگر مطالعه با هاي مورد در سالها  توزيع آن

ها بازه زماني فصل خشك و زمان شروع و  اساس آنو بر

. بودهاي ديگر تحقيق  سال متفاوت از سال پايان آن در هر
النه االنه و ميانگين دماي ساهمچنين ميانگين بارش س

  .)6شكل ( داشت تفاوتبررسي با يكديگر  هاي مورد سال

  

  
  هاي مورد مطالعه  هاي آمبروترميك سال منحني -6شكل 
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 مطالعه ارتفاعي مورد مناطق در موخور بررسي فنولوژي
محدوده زماني هر  پاياننتايج نشان داد كه شروع و 

زمان . هاي ارتفاعي با هم يكسان نبود صفت در محدوده
ارتفاعي  مناطق آغاز تشكيل ميوه تا زمان رسيدن آن در

كه زمان آغاز تشكيل  طوري هب ،با تغييراتي همراه بودمختلف 

ارتفاعي  منطقهمتر با  1800تا  1600ارتفاعي  منطقهميوه از 
 لف موردهاي مخت سال با توجه به متر 2200تا  2000

 داشت تفاوتفته و حتي بيشتر مطالعه از سه تا يك ه
 ).10تا  6هاي  جدول(

  
  1389 در سال وضعيت فنولوژيك موخور - 6 جدول

 متر 2000-2200 ارتفاع متر 1800-2000ارتفاع متر1600-1800 ارتفاع زمان بازديد

27/2/89 
ها بازنيمي از گلحدود، برگ كامل

 .نداشده

اما  ،ها تشكيل شده، گلملها كابرگ
 .دناهشدبازبعضي از آنها

 .اند ها هنوز باز نشده برگ كامل، گل

 .اند شده ها ظاهر نيمي از گل حدود .اند شده و ظاهرشكفتههاگلبيشتر .اندشدهو ظاهرشكفته طور كامل بهها  گل 3/3/89

 ميوهها زرد و ريخته، آغاز تشكيل  گل 19/3/89
اوايل ، ها زرد و خشك شدهگل

 ميوهتشكيل
 .اند زرد شده اغلبها  گل

 ميوهاوايل تشكيل ، زرد و خشك اغلبها گل اوايل رشد ميوه مشخصطور كامل بهميوه  27/3/89

3/5/89 
2×3ابعادمشخص و به طور كامل بهميوه 

 مترميلي

 1×2 ابعادميوه مشخص و به
 مترميلي

 متر ميلي 1به قطر  ميوه مشخص،

27/8/89 
سبزاغلبهاها سبز مايل به زرد، ميوه برگ

 مايل به زرد

 ها تقريباًهنوز سبز، ميوههابرگ
 رسيده و سبز مايل به زرد

 .ها رسيده و سبزند ميوهها هنوز سبز،  برگ

ها زردها سبز مايل به زرد، ميوه برگ  1/9/89
 .اندشده

ها زرد  ها سبز مايل به زرد، ميوهبرگ
 .اندشده

زرد  اغلبها  به زرد، ميوه ها سبز مايلبرگ
  .ندا شده

  
  1390 در سال ژيك موخوروضعيت فنولو - 7 جدول

 متر 2000-2200 ارتفاع متر1800-2000ارتفاع متر1600-1800 ارتفاع زمان بازديد

21/3/90 
هاگل.ها كامل، بالغ و سبزند برگ

 .اندداده و باز شده شكوفه
ها شكوفه  گل.ها كامل، بالغ و سبزندبرگ

 .اندداده و باز شده
ها اغلب  گل. ها كامل، بالغ و سبزندبرگ

 .اند شكوفه داده

10/5/90 
ابعادمشخص و بهطور كامل بهميوه 

 مترميلي4×5
 2×4 ابعادمشخص و به طور كاملبهميوه

 مترميلي
 1×2 ابعادمشخص و به  طور كامل بهميوه

 متر ميلي
 با رشد كامل و بالغ گاهيميوه سبز تيره و  با رشد كامل و بالغاغلبميوه سبز تيره و ميوه سبز تيره و با رشد كامل و بالغ 21/6/90

  
  1391 در سال وضعيت فنولوژيك موخور - 8 جدول

 متر 2000-2200 ارتفاع متر 1800-2000ارتفاع متر1600-1800 ارتفاعزمان بازديد

19/2/91 
شكفتههاگل.اندها كامل و بالغ شده برگ

 ميوهآغاز تشكيل. اند شده
شكفته  اغلب هاگل.اندو بالغها كاملبرگ

 ميوهآغاز تشكيل .اندشده
گاهي ها  گل. اند و بالغ شده ها كامل برگ

 اند شدهشكفته 
 متر ميلي 1متوسط ميوه به قطر  متر ميلي1×2ابعادميوه به مترميلي2×3ابعاد ميوه به  25/3/91
 متر ميلي 2×3ابعاد  ميوه به متر ميلي2×4ابعادميوه به مترميلي3×5ابعاد  ميوه به 26/4/91
 متر ميلي 3×4ابعاد ميوه به  متر ميلي3×5ابعادميوه به مترميلي7×8ابعاد ميوه به  23/5/91
 متر ميلي 8×9ابعاد به  ميوه سبز پررنگ، متر ميلي 8×10ابعادبهميوه سبز پررنگ، مترميلي9×10ابعادميوه سبز پررنگ، به 21/6/91
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  1392 در سال وضعيت فنولوژيك موخور - 9 جدول
 متر 2000-2200 ارتفاع متر 1800-2000 ارتفاع متر 1600-1800 ارتفاع زمان بازديد

12/3/92 
 ها گل. اند تيره، كامل و بالغ شدهها سبز  برگ

 ميوهآغاز تشكيل . شكفته شده

. اند ها سبز تيره، كامل و بالغ شده برگ
 ميوهآغاز تشكيل . شكفته شده ها گل

 ها گل. اند ها سبز تيره، كامل و بالغ شده برگ
 ميوهآغاز تشكيل . شكفته شدهطور عمده  به

 متر ميلي 5×6ميوه به ابعاد  متر ميلي 5×7ميوه به ابعاد  متر ميلي 7×8ميوه به ابعاد  23/5/92

 متر ميلي 9×10ابعاد به  ميوه سبز پررنگ، 26/6/92
 9×10ابعاد به  ميوه سبز پررنگ،
 متر ميلي

 متر ميلي 8×9ابعاد به  ميوه سبز پررنگ،

  
  1393 مطالعه در سال هاي ارتفاعي مورد در سايت وضعيت فنولوژي موخور - 10 جدول

 متري 2000-2200ارتفاع  متري 1800-2000ارتفاع  متري 1600-1800ارتفاع   زمان بازديد

 .برگ موخور هنوز ظاهر نشده است .برگ موخور هنوز ظاهر نشده است .برگ موخور هنوز ظاهر نشده است 27/1/93

3/2/93 
ها  ها ظاهر شده، سبزبوده، گل برگ

 .اند شكوفه نداده

ها  بوده، گل ها ظاهر شده و سبز برگ
 .اند شكوفه نداده

ها  بوده، گل سبز باز و اغلبها  برگ
 .اند شكوفه نداده

20/2/93 
بعضي از بالغ،  طور كامل بهها سبز و  برگ

 .اند ها شكوفه داده گل

ها هنوز  بالغ، گل طور كامل بهها سبز و  برگ
 .اند شكوفه نداده

ها  بالغ، گل طور كامل بهها سبز و  برگ
 .اند نداده هنوز شكوفه

26/3/93 
 5/2×4به ابعاد  ميوه تشكيل شده
 متر ميلي

 متر ميلي 5/1×3به ابعاد  ميوه تشكيل شده
  1×5/2به ابعاد  ميوه تشكيل شده
 متر ميلي

 متر ميلي 3×5ميوه سبز تيره به ابعاد  متر ميلي 4×6ميوه سبز تيره به ابعاد  متر ميلي 5×7ميوه سبز تيره به ابعاد  18/5/93

 متر ميلي 7×9ميوه سبز به ابعاد  متر ميلي 6×8ميوه سبز به ابعاد  متر ميلي 6×9ميوه سبز به ابعاد  25/5/93

 متر ميلي 7×8ميوه سبز به ابعاد  متر ميلي 9×10ميوه سبز به ابعاد  متر ميلي 9×9ميوه سبز به ابعاد  25/6/93

2/7/93 
ها هنوز سبز، ميوه سبز به ابعاد  برگ

 متر ميلي 9×10

 9×10ها هنوز سبز، ميوه سبز به ابعاد  برگ
 متر ميلي

ها هنوز سبز، ميوه سبز به ابعاد  برگ
 متر ميلي 7×8

29/7/93 

 ريزش راحتي قابل هو ب ها زرد برگ
ها زرد به ابعاد  ميوهبعضي از  .هستند

 متر ميلي 10×11

زرد  و گاهي ها مايل به زرد، ميوه سبز برگ
 متر ميلي 5/9 × 11ابعاد ميوه 

و گاهي سبز، ميوه سبز  اغلبها  برگ
 متر ميلي 8 × 10مايل به زرد به ابعاد 

10/9/93 

ها  ريخته، ميوه طور كامل به برگ موخور
ها زردرنگ،  ميوه .اند ريزش كرده اغلب

 متر ميلي 9 × 10به ابعاد 

فقط  ريخته، طور كامل به برگ موخور
ها زردرنگ،  ميوه. اند ها ريزش نكرده ميوه

 متر ميلي 5/8 × 10به ابعاد 

ريخته، اما  طور كامل به برگ موخور
ها  ميوه. اند ها ريزش نكرده ميوه

 متر ميلي 9 × 11زردرنگ، به ابعاد 
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  ثبح
كه وضعيت  مشخص شد رو يشپژوهش پاساس نتايج بر

تغييراتي همراه زماني با ازنظر مكاني و  فنولوژيك موخور
 مناطق درموخور نتايج بررسي وضعيت فنولوژيك  .بود

 اين هاي فنولوژيك ي نشان داد كه ظهور و افول پديدهارتفاع
 ير ارتفاع از سطح دريا قرار داشت،ثتحت تأانگلي  نيمهگياه 

هر پديده فنولوژيك  كه محدوده زماني ظهور و افول طوري هب
فاعي مختلف ارت مناطقموخور در انگلي  نيمهدر گياه 

تر ظهور  ارتفاعات پايين در. بود چندروزي با هم متفاوت
دتر از ارتفاعات باالتر اتفاق ميوه چندروزي زو برگ، گل و

ظهور پديده  پديده و به همين نسبت تكميل هر و افتاده
دتر از ارتفاعات باالتر اتفاق زو فنولوژيك بعدي چندروز

اين  ،دبوبيشتر  مناطقعي بين چه فاصله ارتفاهر. افتاده بود
كه  طوري هب .شد مي آشكارهاي زماني بيشتر  وتتفا

ا ب 2000و  2000با  1800ارتفاعي  مناطقهاي بين  تفاوت
گامي كه اما هن ،بودرنگ  صورت تدريجي و كم هب 2200

 2200با  1800 مناطقها بين  مقايسه زماني وقوع پديده
 .بودندمحسوس  كاملطور  بهها  ، اين تفاوتشد انجام

ها در ارتفاعات  ه زماني وقوع پديدهدر باز مذكورتغييرات 
ر و نمو بر ظهو اقليمي هاي عاملبيشتر ناشي از اثر  ،مختلف
 ,Hawksworth & Wiens( است هاي فنولوژيك پديده

1996; Stewart & Ross, 2006(. تر  در ارتفاعات پايين
ميانگين  داراي هاي تي هوا بيشتر است و تعداد ساعدما

در طول روز، هاي رويشي و زايشي  دماي الزم براي فعاليت
ها  در اين شرايط ظهور پديده. بيشتر از ارتفاعات باال است

نمو هر  و و رشد افتد ميزودتر اتفاق  بيشترثير دماي تحت تأ
تفاعات ار تر زودتر از در ارتفاعات پايينپديده فنولوژيك 

و  Stewart گيري با اظهارات اين نتيجه. افتد مي اتفاقباالتر 
Ross )2006 (ثير أپذيري فنولوژي تحت تخصوص تغييردر

و ) Wiens)1996  وHawksworth .خواني دارد دما هم
Conklin  وFairweather )2010 (هاي خود بررسي نيز در 

 Pinus هاي دارواشوضعيت پراكنش ارتفاعي  درخصوص

ponderosa  وPseudotsuga menziesii،  بارندگي و (اقليم
چگونگي پراكنش ارتفاعي ترين عامل مرتبط با  را مهم) دما

  .كردند بيانها  آن
هاي مختلف  نتايج بررسي وضعيت فنولوژيك در سال

موخور هاي فنولوژيك  ظهور و افول پديدهزمان نشان داد كه 
تغييرات اقليمي . بودهاي مختلف تا حدودي متفاوت  لدر سا
تر شدن هوا و وقوع خشكسالي متعاقب  داده اخير و گرم رخ

آن موجب تغييراتي در شرايط اقليمي و اكولوژيك 
تنها موجب  اين تغييرات نه. هاي جنگلي شده است رويشگاه

كلي بر  طور ده است، بلكه بهخشكيدگي درختان حساس ش
. ثير گذاشته استهاي فنولوژيك تأ برنامه زماني وقوع پديده

 1389در سال موخور اريخ ظهور برگ، گل و ميوه مقايسه ت
در سال  .استاين امر بر طور قطعي گواه  هب 1392ال با س

مطالعه كه  يط اكولوژيك رويشگاهي منطقه موردشرا 1389
سردتر استان ايالم قرار گرفته است، هنوز  ياقليمبخش در 
شدن هوا قرار  طور جدي تحت تأثير خشكسالي و گرم هب

خشكسالي  ثيراتهاي بعدي شدت تأ اما در سال بود،نگرفته 
 موردمنطقه  درتغييرات اين و اوج بروز شد بيشتر و گرما 

نتايج . بود 1393و  1392هاي  در سالمطالعه 
و نيز هاي اخير  هاي فنولوژيك سال برداري پديده يادداشت

در اين . گواه اين امر استهاي آمبروترميك  بررسي منحني
شدن برگ موخورها تر شدن هوا سبز جه به گرمها با تو سال

رويشي و  هاي هحلدنبال آن شروع مر و بهاتفاق افتاد زودتر 
 .انجام شد 1389نسبت به سال  زايشي با اختالف چند روز

توان گفت كه عامل مهم و  خصوص اين نتايج ميدر
است و  )بارندگي و دما(ثيرگذار در اين رابطه، اقليم تأ

در تحول شرايط اشاره شد، دما  كه پيشتر طور همان
اسب رشد تأثيرگذار سازي شرايط من اكولوژيكي و فراهم
تر  مطالعه با گرم منطقه موردشود كه در  است و موجب مي

با سرعت بيشتري هاي فنولوژيك  شدن هوا وقوع پديده
فنولوژي پذيري گيري از نظر تغيير اين نتيجه .انجام گيرد
 )Ross )2006و  Stewart اظهاراتثير دما با تحت تأ

  .خواني دارد هم
ارتفاعي  مناطقبا توجه به تغييرات فنولوژي موخور در 

 توان گيري كرد كه نمي توان نتيجه هاي مختلف، مي و طي سال
هاي فنولوژيك موخور را براي  يك برنامه زماني كلي پديده



  منظور مديريت زماني كنترل آن بررسي خصوصيات فنولوژيك موخور  به  160

هي و اكولوژيكي هاي استان كه در شرايط رويشگا كل جنگل
 ،دشذكر  پيشتركه طور همان. كرد، تهيه قرار دارندمتفاوتي 
منظور  به ،رو يشپژوهش پفنولوژي موخور در بررسي 

طبيعي . بوداستفاده از آن در مديريت زماني كنترل موخور 
كه بلوط ميزبان موخور است و اين گونه  است با توجه به اين

در شرايط و در سطح استان وسيعي درختي گسترش مكاني 
به تناسب آن  بنابرايندارد، آن رويشگاهي و اقليمي مختلف 

توان گفت كه گسترش و تنوع مكاني موخور نيز تا  مي
در اين شرايط تغييرات ارتفاعي در . حدودي زياد است

هاي مختلف موجب  و بين رويشگاه ها رويشگاهدرون 
ايط اكولوژيك كه اين خود بر شر شود مياختالفات دمايي 

تنوع  ،بر اين اساس .گذارد ميثير ها تأ ها و تنوع آن رويشگاه
موخور هاي فنولوژيك  وقوع پديدههاي زماني براي  برنامه
همچنين نوسانات دمايي و رطوبتي در  .شود بيني مي پيش
 پسدر شرايط خشكسالي اخير كه  ويژه ههاي مختلف ب سال

، ه استاتفاق افتادها  عادي رويشگاهاقليمي از شرايط 
هاي  نمو و افول پديده ت زماني ظهور،تواند بر تغييرا مي

توان گفت  طور كلي مي هالبته ب. ثر باشدفنولوژيك موخور مؤ
 رسيدن ميوه موخور و تشكيل بذر داراي كه تا قبل از زمان

 وارد عمل شد،آن توان براي كنترل مكانيكي  مي ،قوه ناميه
منطقه ه شرايط اقليمي و مكاني هر سته باما همين زمان هم ب

. باشد ميالزم  آن آگاهي ازو تحقيق براي  استمتفاوت 
توان  مي هاي آمبروترميك همچنين با توجه به نتايج منحني

تر  مكانيكي در فصل خشك اقليمي مطمئنگفت كه كنترل 
هاي  ميوه ،زمان اتمام فصل خشك اقليمي تا زيرا .است

يا و با رسيدن اندك رطوبت به آنها  شوند ميموخور رسيده 
و خود  شوند ميمستقر  بارش باران به سرعت جوانه زده و

در اين خصوص نيز . شوند تبديل به غده جديدي مي
اساس تغييرات ميزان اشاره شد، بر پيشتر كه طور همان

در طول سال، محدوده  هابارندگي و دماي ماهانه و توزيع آن
ماني فصل رويش در زماني فصل خشك و محدوده ز

كه نياز به  متفاوت استمطالعه  مختلف منطقه مورد هاي سال
در هر منطقه نشان را  هامان دقيق آنتحقيق براي تعيين ز

  .دهد مي

ه چون تغييرپذيري ك دكرگيري  نتيجهتوان  مي درمجموع
ولوژيك موخور وجود هاي فن در وقوع پديدهزماني و مكاني 

براي كنترل موخور مديريت زماني  برنامهه يك اراي دارد،
ي طوالني ها هاي بلوط استان و نيز براي سال كليه جنگل

براي هر منطقه ارتفاعي و يا هر  بايد مهماين . است نادرست
پيشنهاد  .شود درنظر گرفتهگانه و مستقل محدوده اقليمي جدا

 ،منظور استمرار مديريت زماني مناسب موخور بهشود  مي
هاي  در برنامه زماني وقوع پديده جديدنظربررسي مجدد و ت

سالي در  نظر گرفتن تغييرات بيندر بافنولوژيك آن بايد 
 .انجام شود، بار هاي مختلف يا هر چند سال يك سال
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Abstract 
Understanding the phenological characteristics of the semi-parasitic continental 
mistletoe (Loranthus europaeus Jacq.) is an essential step for a timely control 
management of its expansion. To this aim, a portion of oak stands of the southern slope 
of the Manesht mountain located in Hyanan region in the North East of Ilam was 
investigated. Three test sites located in altitudes of 1800-1600, 2000-1800 and 2200-
2000 m above sea level were considered, in each of which five mistletoe-infested 
Persian oak trees were selected. The phenological traits were monitored over five years. 
The results showed that phenological traits are affected by elevation, i.e. the 
phenological events at lower altitudes occur a few days earlier than the higher 
elevations. In addition, the appearance time of phenological events was different during 
successive years. According to the results of our phenological analysis at different 
altitudes and in different years, it is concluded that the optimal time span for removing 
mistletoe is prior to its fruit ripening until August. In order to avoid the problems of 
collecting and dispersing of mistletoes seeds, we can remove the mistletoes on the 
Brant`s oak trees before the ripening of fruits in the proper time of cutting. 
 
Keywords: Ilam, Brant`s oak, phenology, mechanical control, mistletoe. 


