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چکیده

 نگهداری و توسعه جنگلها و فضاهای سبز شهری با توجه به شرایط اقلیمی گرم و خشک مناطق جنوب،حفظ
 سازگاری باالی کُنوکارپوس، در این شرایط. وجود ریزگردها و آلودگیهای زیستمحیطی اهمیت زیادی دارد،کشور
 مقاومت خوب در برابر تنشهای زیستمحیطی و رشد سریع آن نسبت،) با اقلیم این مناطقConocarpus erectus L.(
 جنگلکاریهای حوم ه شهرها و اماکن صنعتی، سبب كشت گسترده آن در فضاهاي سبز شهري،به سایر گونههای مهم بومی
 بیتوجهی به اهمیت تنوع زیستی در توسعه گیاهان و ناآگاهی از، در این بین.ازجمله منطق ه پارس جنوبي شده است
ضرر بهنام شبپره برگخوار دو نواریه بی باعث طغیان یک گون ه حشر،ه گیاهی غیربومی پیامدهای کشت وسیع یک گون
 این آفت ممکن است به درختان بومی منطقه نیز زیان وارد کند و برای مهار آ ن هزینههای.) شده استStreblote siva(
 درگذشته خسارت شبپره برگخوار دو نواری بیشتر بهصورت پراکنده و با جمعیت بسیار کم روی.هنگفتی نیاز باشد
درختان کُنار مشاهده میشد ولی اکنون جمعیتهای با تراکم باال از این آفت روی درختان کُنوکارپوس وجود دارد و این
، توسع ه جنگلهای کُنار، بهعنوان یک آفت کلیدی،گمان را تقویت میکند که این شبپره ممکن است در آیندهای نزدیک
.آکاسیا و کُنوکارپوس را در مناطق جنوب به خطر اندازد
 شیوع،ک ِکشتی
  ت، شبپره برگخوار دو نواری:واژههاي كليدي
Relationship between excessive monoculture of non-native species and the
outbreak of Streblote siva in the south of the country
N. Farrar1*, S. R. Golestaneh2 and A. A. Zamani3

Abstract
Considering the warm and dry climatic conditions of the southern regions of the country as well as dust and
environmental contaminations, the conservation and development of forests and urban green spaces is of
utmost importance. In these conditions, Conocarpus erectus has been planted in wide areas because of
extreme compatibility, resistance to environmental stress, and its rapid growth.Meanwhile, not paying attention
to the importance of biodiversity in the development of plants and the lack of awareness of the consequences
of large-scale cultivation of a non-native plant species have caused an outbreak of a harmless insect species
called Streblote siva. This pest may also damage the native trees of the area and expensive costs are needed
to harness it. In the past, the damage of S. siva was often seen sporadically and with a very small population
on the Ziziphus spina-christi, but there are now high-density populations of this pest on the trees of C. erectus.
Therefore, S. siva may be a key pest in the near future, threatening the development of Ziziphus, Acacia and
Conocarpus forests.
Keywords: Streblote siva, Monoculture, outbreak
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 Z . n u m m u l a r i a D c .مو ر یتا نـی ،
مقدمه
 ،Z. mauritiana Lam.عناب ،Z. jujube Miller ،و
شبپره برگخوار دو نواری،
 Z. celata Judd and D.W. Hallوجـود دارنـد
(Streblote siva (Lefebvre
(صادقـی .)1387 ،سـه گونـه از درختـان کُنـار
متعلق به خانواده Lasiocampidae
بهنامهـاي کُنـار ،کُنـار دانهریـز و رملیـک در
از راسته بالپولکداران ،هماکنون يكي
مسـاحتي معادل  30هزار هكتـار بهصورت توده
از آفات مهم درختان کُنوکارپوس،
( ،Conocarpus erectus L. (Combretaceaeو یـک میلیـون و  900هـزار هكتـار بهصورت
کُنار)Ziziphus spp. Rhamnaceae( ،؛ مراتع مشـجر و پراكنده از مهمترین پوششهاي
و آكاسـيا Acacia ampliceps Maslin ،جنگلـي اسـتان بوشـهر بهشـمار ميرونـد
( ،)Fabaceaeدر اسـتا نهای بوشـهر( ،صادقـی .)1387 ،در چنـد سـال اخیـر در
خوزستان (اسـفندیاری و همکاران )1391 ،مناطـق بوشـهر باغهـای کُنار ایجاد شـده که
و هرمـزگان اسـت .الرو ايـن حشـره از بسـیار اقتصادی بوده و اشـتغال زیادی ایجاد
برگهـای ايـن درختان تغذيه كـرده و ضمن کرده اسـت (شـکل  .)1جوامـع جنگلي کُنار
ايجاد خسـارت شـديد بـه برگهـا ،موجب ازنظـر حفاظـت خـاك و آب ،ايجـاد تعادل
ضعـف عمومي درخت و كاهش شـديد توليد در اكوسيسـتم ،زيسـتگاه مناسـب وحـوش،
میـوه در درختان کُنار میشـود (فرار 1395 ،کویرزدایـی ،ايجـاد چشـماندازهای طبيعـي،
و فـرار و کرمپـور .)1387 ،ایـن آفـت قبـل تعديـل آبوهوايي منطقه ،جلوگيري از بروز
از کاشـت و توسـعه در سطح وسـیع درختان سـيالب و افزايـش آبهـای زيرزمينـي از
غیربومـی کُنوکارپـوس ،بـا جمعیـت بسـیار اهميت اقتصادي ـ اجتماعي و زیستمحیطی
کـم روی درختـان کُنار فعالیـت برگخواری زيـادي برخوردارند (صادقـی.)1387 ،
داشـت و کاملاً بیخطـر بود.

معرفی درخت غیربومی کُنوکارپوس،
معرفـی درختان کُنـار ،میزبان بومی میزبان جدید شبپره برگخوار دو نواری
کُنوکارپوسبانامعلمی Conocarpus erectus L.
شـبپره برگخـوار دو نواری

بومنظامهـای پیچیده میشـوند ،تعریفشـده
اسـت .چهـار سـطح تنـوع زیستشـناختی
بهوسـیله تنوع زیستی شـامل تنوع مولکولی،
تنـوع گونـهای ،تنـوع زیسـتبوم و تنـوع
ژنتیکـی تعریـف میشـود .تنـوع زیسـتی
بهعنـوان یـک منبـع کلیـدی بـرای توسـعه
پایدار اسـت .نـگاه کاربـردی تنوع زیسـتی
بیشـتر متوجه تنوع زیسـتبوم و فرایندهای
تکاملـی اسـت ( .)Altieri, 1999یکـی از
مهمتریـن عوامـل تهدیدکننده تنوع زیسـتی،
تخریب زیسـتگاههای طبیعـی مانند آنچه در
منطقـه پـارس جنوبـی در رابطه بـا تخریب
زیسـتگاههای کهـور ایرانـی رخ داده ،اسـت
(شـکل  .)2فشارهایی که انسان بر زمین وارد
میکند تأثیر مسـتقیمی بر نابودی زیستگاهها
دارد .ایـن تغییـرات چـه در جمعیتهـای
گونههـا و چه در محیطزیسـت آنها میتواند
باعث تغییر تمام زیسـتبوم شـده و درنتیجه
تغییـر در سـاختار زیسـتبومها بهعنـوان
عامـل مهمـی ،باعـث نابـودی زیسـتگاهها
و گونههـا میشـود .توسـعه و گسـترش
گونههـای غیربومـی بهصـورت تککشـتی
نیـز کـه جایگزیـن گونههای بومـی و محلی
میشـوند ،دیگـر عامل نابودی تنوع زیسـتی
اسـت .گونههای مهاجم و غیربومی جایگزین
گونههای بومیشـده و اغلـب باعث انقراض
آنهـا میشـوند (Altieri, 1999; Gurr et

گیاهی متعلق به تیره  Combretaceaeاسـت
کـه ازنظـر انـدازه بسـیار متنـوع بـوده و تا
ارتفـاع  20متـر هم رشـد میکنـد و قطر تنه
آن بـه  80سـانتیمتر میرسـد .کُنوکارپوس .)al., 2003
درختـی همیشهسـبز بوده و رنگ پوسـته آن
یکی
ال قهـوهای تیره و ترک بردارنده اسـت.
معمو ً
برگهـا بهصـورت تخممرغی یـا بیضی بوده
از مهمتریـن عوامل
و بـهطـول  2تـا  10سـانتیمتر هسـتند .از
تهدیدکننـده تنوع زیسـتی،
ویژگیهای بسـیار مهم ایـن درخت میتوان
به رشـد سـریع آن ،سـازگاری با هوای گرم تخریـب زیسـتگاههای طبیعـی
و خشـک و گرم و مرطوب ،رشـد در خاک ماننـد آنچـه در منطقـه پـارس
ضعیف ازنظـر مواد غذایـی و غیرحاصلخیز ،جنوبـی در رابطـه بـا تخریـب
تحمـل شـرایط خـاک بـا تهویـه ضعیـف و
زیسـتگاههای کهـور ایرانـی
بدون زهکشـی ،مقاوم در برابـر آلودگی هوا
رخ داده ،اسـت.
و مقاومـت خوب در برابر کمآبی اشـاره کرد

جنــس  Ziziphusمتعلــق بــه خانــواده
 Rhamnaceaeبـا نامهـای کُنـار ،عُنـاب،
تنگـرس و خوالن اسـت .این جنـس حدود
 100گونـه درختـی یـا بوتـهای برگریـز و
همیشهسـبز دارد کـه در نواحـی گرمسـیری
و نیمهگرمسـیری جهان پراکنده شـده اسـت.
سـطح وسـيعي از جوامـع گیاهـی كشـور
ازجملـه شـهرهایی در اسـتانهای بوشـهر،
خوزسـتان ،فـارس ،بندرعبـاس ،کرمـان،
سیسـتان و بلوچسـتان ،قم ،همدان ،گلستان،
آذربايجـان شـرقی ،تهـران ،خراسـانجنوبی
و لرسـتان از گونههـاي مختلـف ایـن
جنـس پوشـيده شـدهاند .گونههـای جنـس
کُنـار واجـد خصوصیـات فیزیولوژیکـی و
مرفولوژیکـی متعـددی هسـتند کـه موجـب
توانایـی آنها برای سـازگاری بـا محیطهای (.)Al-Surrayai et al., 2009
بیابانی میشـود (عصاره و الهـوردی ممقانی،
 .)1387در ايـران شـش گونـه از این جنس تنوع زیسـتی ،گونه غیربومی ،گونه
بهنا مهـاي کُنـار يـا سـدر ،Ziziphus ،مهاجم و تککشتی
 s p i n a - c h r i s t i ( L . ) W i l l d .تنوع زیسـتی ،غنای زندگی میلیونها جاندار
کُنـار دانهریـز ،.Z. lotus Lam ،رمليـك و ژنهـای حامـل آنها که باعث شـکلگیری

گونـه مهاجـم بـه موجـود زنـدهای گفته
میشـود که از پیـش در یک زادبـوم حضور
نداشـته و بـا معرفـی شـدن بـه آن زادبـوم
باعـث برهم خوردن نظم طبیعـی آن و ایجاد
خسـارتهای اقتصـادی ،محیطزیسـتی یـا
طبیعت ایران /جلد  ،2شماره  ،6بهمن -اسفند 1396
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بومشـناختی میشـود .گونـه مهاجم
بهدلیـل آنکـه تعلقـی بـه زادبـوم
معرفیشـده بـه آن نـدارد ،میتواند
گونههای رقیـب را کنار بزند و مانع
از رشـد و زایـش دیگـر گونههایی
شـود کـه بهصـورت طبیعـی در
آن منطقـه زندگـی میکردهانـد .برخـی از
گونههای مهاجم ممکن اسـت زنجیره غذایی
یـک زیسـتبوم را درهـم بریزنـد و درنتیجه
عملکـرد آن را دسـتخوش تغییـر کننـد .اکثر
گونههـای مهاجـم توسـط انسـانها وارد

بتوانـد آن شـرایط را تحمـل کـرده و نسـبت
بـه گونـه بومـی موفقتر عمـل کند .توسـعه
درخـت کهور پاکسـتانی در اسـتان هرمزگان
مثالی برای نشـان دادن گونه غیربومی مهاجم
اسـت بهطـوری که مشـکالت فراوانـی برای
کشـاورزان و منطقـه ایجاد کرده اسـت .البته
تمـام گونههـای غیربومی ،مهاجـم و زیانبار
نیسـتند .گاهـی گونههای غیربومـی بهخوبی
بـا زیسـتبوم سـازگار شـده و موقعیتی مثل
گونههـای بومـی پیـدا میکنند .ممکن اسـت
برخـی از گونههـای غیربومی حتـی مفید هم

غیربومی سازگار ،بیشتر خود را آشکار کرده
اسـت .گونه گیاهی غیربومی کُنوکارپوس در
زمـره همیـن گیاهان اسـت .ازآنجاکه آب در
مناطق جنوبی بسـیار محدود اسـت این گونه
بـا این مناطق سـازگاری دارد .در عین حال،
گونههـای بومـی یا بومی شـده بسـیاری در
اسـتانهای جنوبـی کشـور نیز وجـود دارند
کـه عالوهبـر نیاز آبی کـم ،مقاومـت در برابر
تنشهـای محیطی ،محسـوب شـدن بهعنوان
زیسـتگاه طبیعـی پرندگان و حیـاتوحش،
در طـول دههها و سـدهها کارایـی و قابلیت

شکل  -1توسعه باغهای کُنار در استان بوشهر

محیـط غیربومی میشـوند .البته بسـیاری از
گونههـا ماننـد پرنـدگان نیـز بهطـور طبیعی
میتواننـد وارد محیطهـای جدیـد شـوند یا
بـذر گیاهـان از طریـق دریـا ممکـن اسـت
وارد منطقـه دیگـری شـود امـا روشهـای
انتشـار طبیعـی بهنـدرت ممکن اسـت تعادل
زیسـتبوم را بـه هـم بزننـد .ویژگیهـای
گونههـای مهاجـم غیربومی شـامل تولیدمثل
سـریع ،قابلیـت بـاالی گسـترش مکانـی،
سـازگاری سـریع با محیـط جدیـد ،توانایی
تحمل شـرایط محیطزیسـتی متنـوع ،ارتباط
با انسـانها و سـکونتگاههای انسـانی است.
یکی از عواملی که شـانس موفقیت گونههای
مهاجـم و غیربومـی را بـاال میبـرد ،تخریب
محیطزیسـت توسـط فعالیتهـای انسـانی
اسـت .گونههای بومی ممکن است نتوانند در
محیطی کـه بر اثر فعالیت انسـانی تغییر کرده
دوام بیاورنـد اما گونه غیربومی ممکن اسـت
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باشـند (.)Altieri, 1999
در برنامههای توسعه کاشت در شهرهای
جنوبـی کشـور از درختـان کُنوکارپـوس
غیربومـی بهدلیـل رشـد سـریع ،قابلیـت
شـکلدهی و ایجـاد سـایه بهطـور بیرویـه
و تککشـتی اسـتفاده شده اسـت (شکل )3؛
بهطوریکـه گیاهـان بومـی منطقـه همچـون
کهـور ایرانـی ،کُنـار ،درمـانعقرب ،مشـعل
جنـگل و بسـیاری از گونههـای بومـی
دیگـر فرامـوش شـدهاند .برنامـه کاشـت و
توسـعه کُنوکارپـوس در کشـورهای حـوزه
خلیجفـارس ،عربسـتان سـعودی و عراق نیز
ادامـه دارد .ایـن درخـت با توجه بـه قابلیت
شـکلدهی و همیشهسـبز بودن ،نمای زیبایی
به شـهرها بخشیده است .ارزش گیاهان قانع،
مقاوم و باطراوت در شـرایط خشـک و گرم
حاکم بر بیشـتر زیسـتبومهای جنوب ایران
بـا توجه به محـدود بودن گونههـای بومی و

خود را بهخوبی نشـان دادهانـد .این درختان
بـاارزش در مقایسـه با درخـت کُنوکارپوس
رشد کندی داشـته و تولید نهال آنها دشوارتر
از برخـی گونههـای غیربومـی اسـت .همین
عامـل باعـث شـده شـرکتهای تولیدکننـده
نهـال و پیمانکاران فضای سـبز بهدالیل مالی
و در شـرایط بیرقیبـی ،عالقـهای بـه ایجاد
تنوع کاشـت نداشـته باشـند .بدیهی است که
در تفکـر پایـدار ،نبایـد زمان را بـر کیفیت و
تنـوع زیسـتی ترجیح داد.
اینکــه آیــا درخــت کُنوکارپــوس مهاجم
اســت یــا خیــر ،هنــوز نمیتــوان نظــر داد
امــا کشــت وســیع ایــن گونــه باعــث برهــم
خــوردن زیســتبوم منطقــه شــده اســت.
درخــتكاري برخــاف كشــت گیاهــان
زراعــی در ســال اول اثــرات محيطــي خــود
را نشــان نمیدهــد ،بلكــه حداقــل در
میانمــدت و طوالنیمــدت واكنــش آن

نمايــان میشــود؛ امــا كاشــتن گونههــای
غيربومــي و وارداتــي بدون مطالعــه در مراتع
و جنگلهــا ممکــن اســت بــه فاجعــهای
عظيــم منجــر شــود كــه هیــچگاه قابــل
جبــران هــم نباشــد .بــرای نمونــه میتــوان
بــه طغیــان آفــت ابریشـمباف ناجور اشــاره
کــرد کــه اکنــون تعــداد زیــادی از گونههــای
گیاهــی را در شــمال غربــي كشــور دربــر
گرفتــه اســت .توســع ه و کاشــت یــک گونـ ه
گیاهــی بــا ایــن حجــم عظیــم میتوانــد
فاجعهبــار شــود؛ همانطــور کــه نظامهــای
تککشــتی در کشــاورزی یکــی از عواملــی
بــوده کــه بــه فاجعههــای غیرقابــل جبــران
انجامیــده اســت.

علـت طغیـان شـبپره برگخـوار
دونواری (آفت نوظهور)

ال علـل پیدایـش آفات در سـه موضوع
اصـو ً
کلـی «وارد شـدن موجـودات بـه مناطـق
جدیـد (تهاجـم یـا  ،)Invasionتغییـرات
اکولوژیکـی و تغییرات اجتماعی – اقتصادی»
خالصـه میشـود .بسـیاری از مشـکالت
امـروزه خسـارت آفـات بهدلیل بهبـود تولید
محصـوالت کشـاورزی و توسـعه جنگلهای
دستکاشـت اسـت .تمرکـز روی یـک گونـه
یـا واریتـه گیاهـی بهصـورت تککشـتی در
سـطح وسـیع ،باعث افزایش تعـداد گونههای
آفات و تکثیر سـریع آنها میشـود .بهعبارتی،
ساده شـدن زیستبوم کشـاورزی در مقایسه
با زیسـتبومهای طبیعی از عوامل مهم طغیان
آفـات اسـت .کاهـش در تنـوع کشـتها در
سـطح گسترده ،زیستگاه مناسبی برای آفات و
محیط نامناسـب برای دشمنان طبیعی بهوجود
میآورد (دنـت.)1991 ،
شـبپره برگخـوار دو نـواری (شـکل
 4و  )5در گذشـته خسـارت اقتصـادی
قابلتوجهی نداشـته اسـت .اما پس از کشـت
گسـترده گونه درختـی وارداتـی کُنوکارپوس
در اماکن شـهری و صنعتی استانهای بوشهر،
خوزسـتان و هرمزگان ،بهشـدت طغیان کرده
و بهعنـوان تهدیـدی جدی برای فضای سـبز
ایـن اسـتانها ،بهویـژه اسـتان بوشـهر مطرح
شـده اسـت (Farrar and Golestaneh,
 .)2011در اسـتان بوشـهر ،حفظ و نگهداری
فضاهـای سـبز شـهری بـا توجـه به شـرایط

اقلیمی گرم و خشـک منطقه ،وجود ریزگردها
و آلودگیهـای زیسـتمحیطی اهمیت زیادی
دارد .در ایـن شـرایط ،سـازگاری بـاالی
کُنوکارپـوس بـا اقلیم منطقـه ،مقاومت خوب
در برابـر تنشهـای زیسـتمحیطی و رشـد
سـریع آن نسـبت بـه سـایر گونههـای مهـم
بومی ،سـبب كشـت گسـترده آن در فضاهاي
سـبز شـهري ،جنگلکاریهای حومه شـهرها
و اماکن صنعتی ازجملـه منطقه پارس جنوبي
شـده اسـت .در اینبین ،بیتوجهی به اهمیت
تنـوع زیسـتی در توسـعه گیاهـان و ناآگاهی
ک گونـه گیاهی
از پیامدهای کشـت وسـیع ی 
غیربومـی ،میتوانـد باعـث گسـترش آفـات
اتفاقـی ،وارداتـی یـا حتـی تبدیل یـک گونه
کمخطـر به یک آفت جدی شـود (شـکل .)6

شرکتهای
تولیدکننـد ه نهـال و
پیمانکاران فضای سـبز بهدالیل
مالـی و زمانـی ،عالقهای بـه ایجاد
تنـوع کاشـت ندارند و بدیهی اسـت
کـه در تفکر پایدار ،نباید زمان را بر
کیفیـت و تنوع زیسـتی ترجیح داد.

ایــن آفــات ممکــن اســت بــه درختــان بومــی
منطقــه نیــز زیــان وارد کننــد و بــرای مهــار آنها
هزینههــای هنگفتــی نیــاز باشــد .در گذشــته
خســارت ش ـبپره برگخوار دو نواری بیشــتر
بهصــورت پراکنــده روی درختان کُنار مشــاهده
میشــد ،ولی اکنــون جمعیتهــای متراکمــی از
این آفــت روی درختــان کُنوکارپوس و آکاســیا
مشــاهده میشــود و این گمــان را تقویت میکند
کــه ایــن ش ـبپره ممکــن اســت در آینــدهای
نزدیــک ،بهعنــوان یــک آفــت کلیــدی ،توســع ه
جنگلهــای کُنــار ،آکاســیا و کُنوکارپــوس را در
منطقــه بــه خطر بینــدازد.

اقدامات و یافتهها

زیستشناســی صحرایــی شـبپره برگخــوار
دو نــواری :شـبپره برگخــوار دو نــواری نیمه
دوم بهار و تمام تابســتانهای بســیار گرم منطقه

بوشــهر را بهصــورت شــفیره و درون پیلههــای
ابریشــمی نــازک و محکــم روی شــاخهها و تنه
درختــان کُنوکارپــوس ،آکاســیا و کُنــار بهســر
میبــرد و تابســتانگذرانی میکنــد .تغییــرات
جمعیــت آفــت در ســال بعــد مربــوط بــه تعداد
شــفیرههایی اســت که موفق به تابســتانگذرانی
شــدهاند بهطوریکــه هــر چــه تعــداد ایــن
شــفیرهها زیادتــر باشــد ،جمعیت آفــت در پاییز
بیشــتر خواهــد بود.
در اوایـل مهرمـاه کـه هـوا رو بـه
خنکـی مـیرود ،شـبپرههای بالـغ و کامـل
بهتدریـج از شـفیرهها خـارجشـده و محـل
تابسـتانگذرانی خـود را تـرک میکننـد.
اولین حشـرات کامل در نسـل اول پاییزه در
منطقـه بوشـهر اوایـل مهرمـاه روی درختان
کُنوکارپوس ،آکاسـیا و کُنار مشاهده میشود
و بهتدریـج اوج میگیرند .میانگین طول عمر
حشـرات شـبپره برگخوار دو نـواری نر و
مـاده حـدود  10روز اسـت .حشـرات کامل
روزهـا روی برگ ،شـاخهها و تنـه درختان
مشـاهده میشـوند .ایـن شـبپره بـه خاطر
نداشـتن گرایـش مثبت بـه نور ،بـه تلههای
نـوری جلب نمیشـود .حشـرات نـر و ماده
در شـب جفتگیـری کـرده و مادهها پس از
جفتگیری ،شـروع بـه تخمریـزی میکنند.
تخمریـزی بهطورمعمـول در چهـار روز اول
زندگـی حشـرات ماده اتفـاق میافتـد که با
سـرعت در طول زندگی کاهش مییابد .یک
حشـره مـاده در طول زندگی خـود ،میتواند
حداکثـر تـا  237تخم تولید کنـد .تخمریزی
بهصـورت دسـتههای  8تـا  20عـددی و
در مـواردی تـا بیـش از  100تخـم روی
قسـمتهای مختلف برگ ،شـاخههای نازک
و حتـی تنـه درختـان کُنوکارپوس ،آکاسـیا
و کُنـار انجام میشـود (شـکل  .)7الروهای
سـن اول ،دوم و سـوم گرایـش شـدیدی به
زندگـی اجتماعـی دارنـد و بههمیـن دلیـل
بـه شـکل گروهـی روی برگهـا متمرکـز
شـده و بـه تغذیـه میپردازنـد (شـکل .)8
تحرك الرو سـن دوم و سـوم بیش از سـن
اول اسـت (شـکل  .)9الروهای سن سوم به
بعـد بهتدریـج بهصـورت انفرادی گسـترش
پیـدا میکننـد و بـه تغذیـه میپردازنـد.
الروهـای سـنین چهـارم تـا ششـم را
میتـوان در طـول روز در حالـت انفـرادی
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شکل  -2زیستگاههای طبیعی کهور ایرانی تخریبشده در منطقه ویژه پارس جنوبی در استان بوشهر
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شکل  -3توسعه و کاشت درختان غیربومی کُنوکارپوس در فضای سبز شهرهای جنوب ایران بهصورت تککشتی و بیرویه
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شکل  -4حشره نر شبپره برگخوار دو نواری ،آفت نوظهور بهدلیل کاشت تککشتی کُنوکارپوس

شکل  -5حشره ماده شبپره برگخوار دو نواری ،آفت نوظهور بهدلیل کاشت تککشتی کُنوکارپوس

روی شـاخهها مشـاهده کـرد (شـکل .)10
تخمریزی حشـرات ظاهرشـده نسل دوم
پاییـزه در دهـه اول آبانمـاه اتفـاق میافتـد
و اوج الروهـای سـنین مختلـف در اواخـر
آبانمـاه مشـاهده میشـود و تـا اواسـط
دیمـاه ادامـه مییابـد .پـس از آن وارد
مرحله زمسـتانگذرانی میشـوند .حشـرات
کامـل نسـل بهـاره حاصـل از شـفیرههای
زمسـتانگذران نسـل دوم پاییـزه ،از نیمـه
دوم اسـفند مـاه بهتدریـج ظاهـر میشـوند.
الروهـای ایـن نسـل در اوایـل فروردین به
اوج میرسـند و تـا اوایـل اردیبهشـتمـاه
ت خود ادامـه میدهنـد و پسازآن
بـه فعالیـ 
تابسـتانگذرانی خـود را با تشـکیل شـفیره
شـروع میکننـد .شـبپره برگخـوار دو
نـواری فاقـد دیاپـوز اجبـاری بـوده و در
شـرایط بوشـهر دارای دو تا سـه نسل است.
تخـم ایـن حشـره گـرد متمایـل بـه
ی و سـفیدرنگ بـوده و نقشونگارهای
بیضـ 
قهوهایرنـگ روی آنهـا مشـاهده میشـود.
الرو ایـن شـبپره دارای موهـای کوتـاه
و بلنـد فـراوان بـوده و ظاهـری پشـمآلود
( )Lappet mothدارد .الروهـای سـنین
مختلـف بـه رنگهـای خاکسـتری ،کـرم و
قهـوهای کمرنـگ بـا زگیلهـای نارنجـی و
قرمزرنگ مشـاهده میشـوند .رفتار اسـتتار
و تقلیـد در الروهـا نیـز مشـاهده میشـود
بهطوریکـه بـه رنـگ تنـه و شـاخه درخت
درمیآیند (شـکل  .)11الرو قبل از تشـکیل
شـفیره ،ابتـدا پیلهای نازک از جنس ابریشـم
تشـکیل داده و درون آن تبدیـل بـه شـفیره
میشـود .پیلـه ابریشـمی ،دوکـی شـکل و
بسـیار محکـم بـوده و بهصـورت طولـی
روی شـاخهها و بهنـدرت روی تنـه درخت
تشـکیل میشـود .انـدازه پیلهها بیـن یک تا
پنـج سـانتیمتر متفاوت اسـت .شـاخک در
حشـرات کامـل نـر و مـاده از نوع شـانهای
دوطرفـه اسـت و هر دو جنـس فاقد خرطوم
و قطعـات دهانـی فعال هسـتند.

پراکنش شبپره برگخوار دو نواری
در استان بوشهر

نتایج بررســی و تحقیق در شــهرهای بوشهر،
برازجــان ،ســعدآباد ،آبپخــش ،شــهر اهرم،
شکل  -6طغیان و خسارت شدید شبپره برگخوار دو نواری براثر کاشت بیرویه گونه غیربومی کُنوکارپوس شــهر گنــاوه ،شــهر خورمــوج و منطقــه ویژه
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شکل  - 7دستههای تخم شبپره برگخوار دو نواری روی درختان آکاسیا

شکل  -8فعالیت گروهی الروهای سن اول شبپره
برگخوار دو نواری

شکل  -9فعالیت گروهی الروهای سنین دوم و سوم شبپره برگخوار دو نواری

شکل  -10فعالیت انفرادی الرو سن پنجم شبپره
برگخوار دو نواری

شکل  -11رفتار تقلیدی و همرنگی با محیط
در الرو شبپره برگخوار دو نواری

شکل  -12عملیات وسیع سمپاشی در برخی مناطق برای
کنترل شبپره برگخوار دو نواری بهدلیل طغیان آن
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اقتصــادی پــارس در شهرســتان کنــگان،
نشــان داد کــه ایــن حشــره روی ســه
میزبــان ذکرشــده بهطــور پراکنــده و
لکــهای در ایــن مناطــق انتشــار دارد.
خســارت ایــن حشــره روی درختــان
کُنوکارپــوس در منطقــه ویــژه اقتصــادی
پــارس جنوبــی زیــاد اســت؛ بهطــوری کــه
بــرای کنتــرل این حشــره عملیات سمپاشــی
انجــام میشــود .در برخــی از شــهرهای
ذکرشــده نیز عملیــات کنترل شــیمیایی برای
کنتــرل ایــن حشــره انجــام میشــود (شــکل
 .)12باتوجــه بــه ایــن بررس ـیها میتــوان
ایــن حشــره را بهعنــوان یــک آفــت نوظهور
و بالقــوه مــورد توجــه قــرار داد.

امکان مهار زیستی این آفت

پارازیتوییدهــا بهلحــاظ تنــوع ،تخصصــی
بــودن و توانایــی مهــار آفــات در بســیاري
از زیســتبو مهای زراعــی و جنگلــی
داراي اهمیــت هســتند .ایــن حشــرات مفیــد
جمعیــت آفــات و درنتیجه خســارات ناشــی
از آنهــا را کاهــش داده و از طغیــان آنهــا
جلوگیــري میکننــد .حشــرات بالــغ مگــس
( Compsilura concinnata (Meigenبا
اسـتفاده از تخمریز سـخت خـود ،الروهای
زنده را بـه داخل بدن میزبان وارد کرده و آن
را پارازیتـه میکنند .تخمریزی ممکن اسـت
بیش از  15بار روی یکی از الروهای سـنین
پنجم و ششـم شـبپره برگخـوار دو نواری
انجـام گیـرد؛ بنابرایـن بـا تحقیقـات بیشـتر
امـکان مهار زیسـتی این آفت وجـود دارد.

نتیجهگیری

مخلــوط پوشــش گیاهی ســطح زمیــن بیش
از تککشــتی بــوده و بــه همــان نســبت
ســطح تابــش نــور نیــز بیشــتر اســت .اگــر
گیاهــان تشــکیلدهنده کشــت مخلــوط از
نظــر فیزیولــوژی و مرفولــوژی بــا یکدیگــر
تفــاوت داشــته باشــند نــور تابیدهشــده بــه
نحــو بهتــر و بیشــتری مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .همچنیــن بهــرهوری اســتفاده
از نــور در کشــت مخلــوط نســبت بــه
تککشــتی بهمراتــب بهتــر اســت.

توسـعه
و گســترش فضــای
سبز شهری و نیز جنگلکاری
بهصــورت دستکاشــت بایــد
بهصــورت کشــت مخلــوط باشــد
بهنحــویکــه بیــن اجــزای آن در
تمــام زندگــی یــا بخشــی از آن
رقابــت وجــود داشــته باشــد.
نیازهـای گیاهـان مختلف در سیسـتم کشـت
مخلـوط در زمـان متفـاوت اسـت ،درنتیجـه
خاصیـت جذب بعضی از مواد بیشـتر شـده و
بهـرهوری اسـتفاده از جـذب مـواد غذایی در
کشـت مخلوط نسـبت به تککشـتی افزایش
مییابد .کشـت مخلوط در راستای حفظ تنوع
زیسـتی بوده و باعث پایداری در زیستبومها
میشـود .همچنیـن در کشـت مخلـوط خطر
طغیـان آفـات و بیماریهـای گیاهی ،بسـیار
کم میشـود .از اینرو در توسـعه فضای سـبز
عالوهبـر اسـتفاده از درختـان کُنوکارپـوس،
کاشـت دیگر درختان بومـی منطقه نیز توصیه
میشـود تـا باعث کاهـش خطـرات احتمالی
ناشـی از تککشـتی ،حداکثر استفاده از منابع،
حفاظـت خـاک و کاهش خطر طغیـان آفات
و بیماریهـای گیاهی شـود.

توســعه و گســترش فضــای ســبز شــهری و
نیــز جنــگلکاری بهصــورت دستکاشــت
بایــد بهصــورت کشــت مخلــوط باشــد
بهنحــویکــه بیــن اجــزای آن در تمــام
زندگــی یــا بخشــی از آن رقابــت وجــود
داشــته باشــد .بهــرهوری بهتر اســتفاده از آب
در کشــت مخلــوط نســبت بــه تککشــتی
شــامل افزایــش حجــم ریشــه ،کاهــش منابع
اســفندیاری ،م ،.مصــدق ،م .س ،.فــ ّرار ،ن .و
درجــه حــرارت در محیــط ،پوشــش بیشــتر
فاضلینژاد ،الف .1391 ،.گزارش خسارت شبپره
زمیــن و کاهــش تبخیــر ،اضافــه کــردن
(Streblote siva Lefebvre. (Lepidoptera: Lasiocampidae
روی درختــان کُنوکارپــوس در اســتانهای جنوب
مــواد آلــی بــه خــاک و درنتیجــه بــاال رفتن
و جنــوب غربــی ایــران .نشــریه تحقیقــات آفــات
میــزان جــذب آب اســت .چــون در کشــت
64

irannature.areeo.ac.ir

گیاهی.79 -75 :)2(2 ،
صادقــی ،س .1387 ،.ویژگیهــای اکولــوژی و
جنگلشناســی کُنــار .149 -65 .در عصــاره م.
ح( .تدویــن) .ویژگیهــای زیســتی کُنار و ســایر
گونههــای  Ziziphusدر ایــران .مؤسســه
تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع کشــور ،تهــران،
 571صفحه.
عصاره ،م .ح .و الهــوردی ممقانی ،ب .1387 ،.اهمیت
موضــوع ،پراکنــش در جهــان و ایــران.35 -1 .
در عصــاره م .ح( .تدویــن) .ویژگیهــای
زیســتی کُنــار و ســایر گونههــای  Ziziphusدر
ایــران .مؤسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع
کشور ،تهران 571 ،صفحه.
فرار ،ن .1395 ،.بيواكولوژي شبپره برگخوار دو نواری،
(،Streblote siva (Lep., Lasiocampidae
روی درختــان کُنوکارپــوس و کُنــار در منطقــه
بوشــهر .رســاله دکتری دانشــگاه رازی کرمانشــاه،
انتشارات دانشگاه رازی 152 ،صفحه.
فـرّار ،ن .و کرمپــور ،ف .1387 ،.آفــات ،بيماريهــا و
روشهــاي كنتــرل بيولوژيكــي بــا اســتفاده
از دشــمنان طبيعــي و ســاير روشهاي ســازگار
زیســتمحیطی .571-445 .در عصــاره م.
ح( .تدویــن) .ویژگیهــای زیســتی کُنار و ســایر
گونههــای  Ziziphusدر ایــران .مؤسســه
تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع کشــور ،تهــران،
 571صفحه.
دنــت ،د .1991 ،.مدیریــت حشــرات آفــت( .ترجمــه
پرویــز شیشـهبر .)1385 ،اهواز :دانشــگاه شــهید
چمران اهواز 682 ،صفحه.
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