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  )ألهمس شرح (مقدمه
 در استان ایالم انجام موخورانگل  روي گیاه نیمه این مطالعه با هدف بررسی تأثیر کنترل شیمیایی و مکانیکی بر

) گراماکسون(، پاراکوات )بنتازون (بازاگران ،)رانداب( کش گالیفوسیت کنترل شیمیایی با استفاده از سه علف. گرفت
در موخور متري از محل استقرار   سانتی25 و 20، 15، 10، 5 واصلروي هر بوته و کنترل مکانیکی شامل قطع در ف

محلول پاشی  کش گراماکسون در نتایج نشان داد که علف. چهار فصل در قالب طرح بلوك کامالً تصادفی انجام شد
ها را در سال رویشی بعد کامالً متوقف  آن) بازرویی(زنی مجدد  انگل را کنترل نموده و میزان جوانه یاهان نیمهبهاره گ

قطع مکانیکی هم در فصل استراحت . اند ها داشته کرده است ولی رانداپ و بازاگران تأثیر کمتري روي لورانتوس
انگل در سال  اي در کنترل موخور داشته است و در اکثر موارد میزان بازرویی گونه نیمه میزبان تأثیر قابل توجه

  .رویشی بعد کامالً متوقف کرده است

  ها ترین یافته مهم
 نگل موخور نیمه ا ترین روش کنترل گونه تعیین مناسب )Loranthus spp(  
 کش براي کنترل موخور ترین نوع علف معرفی مناسب  

 بلبلی، ایالم چشم گلیفوسیت، بنتازون، پاراکوات، موخور، کش، بلوط، علف : کلیديهاي واژه

 91-306- 116  طرح تحقیقاتی شماره شناسه :منبع یافته

 محمدرضا کاوسی ):گان(نویسنده

   استان ایالمهاي جنگلدر  )loranthus sp( روش کنترل موخور ترین مناسببررسی  :عنوان

  91-306- 116 :شماره
 30/10/1392  :تاریخ

     علمیهاي کوتاه یافته
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
 داري دارند معنی درصد تفاوت 95ونه موخور در سطح  بر میزان خشکیدگی گها کش  علفدهد که تأثیر نتایج نشان می

همچنین . ترین درصد خشکیدگی گردیده استکش بازاگران بیشترین تأثیر وگراماکسون باعث کم علف). 1 شکل(
 درصد در 95انگل موخور را در سطح  زنی گیاه نیمه  جوانه،ها همراه با رانداپ با غلظت یک گراماکسون براي تمامی غلظت

  ).2 شکل (دوره رویش بعدي کامالً متوقف نموده است

  

 
  .ها بر میزان خشکیدگی گونه موخور کش تأثیر علف - 1شکل 

 
  زنی مجدد ها بر میزان جوانه کش فتأثیر عل -2 شکل

  .در دوره رویش بعديگونه موخور 
  

  اهمیت موضوع
، یافتن انگل موخور در مناطق فوق نه نیمههاي بلوط غرب کشور و گسترش و خسارت گو با توجه به وسعت جنگل

ها، مراتع و آبخیزداري کشور  اکنون سازمان جنگل هم.  استضروريبسیار آن یت هاي کاربردي براي کنترل و مدیر روش
سالیانه هزینه هاي زیادي براي  که نماید می استفاده  قطع مکانیکیانگل موخور از روش نا کارآمد براي کنترل گیاه نیمه

مشکل مورد استفاده قرار هت رفع این تواند ج نتایج تحقیق مینتایج رضایت بخشی هم ندارد، لذا شود و  کنترل آن صرف می
  .گیرد


