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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.
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ارتباط تک ِکشتی بی رویه گیاه غیربومی با طغیان
 شب پره برگ خوار دو نواری در جنوب کشور

ناصر فرار1*، سیدرضا گلستانه2 و عباسعلی زمانی3

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

10
.2

20
92

/ir
n.

20
18

.1
15

18
9

چکیده
جنوب  مناطق  خشک  و  گرم  اقلیمی  شرایط  به  توجه  با  شهری  سبز  فضاهای  و  جنگل ها  توسعه  و  نگهداری  حفظ، 
کشور، وجود ریزگردها و آلودگی های زیست محیطی اهمیت زیادی دارد. در این شرایط، سازگاری باالی ُکنوکارپوس
 (.Conocarpus erectus L) با اقلیم این مناطق، مقاومت خوب در برابر تنش های زیست محیطی و رشد سریع آن نسبت 
به سایر گونه های مهم بومی، سبب کشت گسترده  آن در فضاهاي سبز شهري، جنگل کاری های حومه  شهرها و اماکن صنعتی 
ازجمله منطقه  پارس جنوبي شده است. در این  بین، بی توجهی به اهمیت تنوع زیستی در توسعه گیاهان و ناآگاهی از 
پیامدهای کشت وسیع یک گونه  گیاهی غیربومی، باعث طغیان یک گونه  حشره  بی ضرر به نام شب پره  برگ خوار دو نواری 
)Streblote siva( شده است. این آفت ممکن است به درختان بومی منطقه نیز زیان وارد کند و برای مهار آن  هزینه های 
هنگفتی نیاز باشد. درگذشته خسارت شب پره  برگ خوار دو نواری بیشتر به صورت پراکنده و با جمعیت بسیار کم روی 
درختان ُکنار مشاهده می شد ولی اکنون جمعیت های با تراکم باال از این آفت روی درختان ُکنوکارپوس وجود دارد و این 
گمان را تقویت می کند که این شب پره ممکن است در آینده ای نزدیک، به عنوان یک آفت کلیدی، توسعه  جنگل های ُکنار، 

آکاسیا و ُکنوکارپوس را در مناطق جنوب به خطر اندازد.

واژه هاي كلیدي: شب پره  برگ خوار دو نواری، تک ِکشتی، شیوع
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، نـی یتا ر مو  Z .  n u m m u l a r i a  D c .   
 .Z. mauritiana Lam، عناب، Z. jujube Miller، و

 Z. celata Judd and D.W. Hall وجـود دارنـد 
ُکنـار  از درختـان  )صادقـی، 1387(. سـه گونـه 
در  رملیـک  و  دانه ریـز  ُکنـار  ُکنـار،  به نام هـاي 
مسـاحتي معادل 30 هزار هکتـار به صورت توده 
و یـک میلیـون و 900 هـزار هکتـار به صورت 
مراتع مشـجر و پراکنده از مهم ترین پوشش هاي 
مي رونـد  به شـمار  بوشـهر  اسـتان  جنگلـي 
)صادقـی، 1387(. در چنـد سـال اخیـر در 
مناطـق بوشـهر باغ هـای ُکنار ایجاد شـده که 
بسـیار اقتصادی بوده و اشـتغال زیادی ایجاد 
کرده اسـت )شـکل 1(. جوامـع جنگلي ُکنار 
ازنظـر حفاظـت خـاك و آب، ایجـاد تعادل 
در اکوسیسـتم، زیسـتگاه مناسـب وحـوش، 
کویرزدایـی، ایجـاد چشـم انداز های طبیعـي، 
تعدیـل آب و هوایي منطقه، جلوگیري از بروز 
سـیالب و افزایـش آب هـای زیرزمینـي از 
اهمیت اقتصادي ـ اجتماعي و زیست محیطی 

زیـادي برخوردارند )صادقـی، 1387(.

 معرفی درخت غیربومی ُكنوكارپوس، 
میزبان جدید شب پره  برگ خوار دو نواری

 Conocarpus erectus L.  ُکنوکارپوس با نام علمی
گیاهی متعلق به تیره Combretaceae اسـت 
کـه ازنظـر انـدازه بسـیار متنـوع بـوده و تا 
ارتفـاع 20 متـر هم رشـد می کنـد و قطر تنه 
آن بـه 80 سـانتی متر می رسـد. ُکنوکارپوس 
درختـی همیشه سـبز بوده و رنگ پوسـته آن 
معمواًل قهـوه ای تیره و ترك بردارنده اسـت. 
برگ هـا به صـورت تخم مرغی یـا بیضی بوده 
و بـه  طـول 2 تـا 10 سـانتی متر هسـتند. از 
ویژگی های بسـیار مهم ایـن درخت می توان 
به رشـد سـریع آن، سـازگاری با هوای گرم 
و خشـک و گرم و مرطوب، رشـد در خاك 
ضعیف ازنظـر مواد غذایـی و غیرحاصلخیز، 
تحمـل شـرایط خـاك بـا تهویـه ضعیـف و 
بدون زهکشـی، مقاوم در برابـر آلودگی هوا 
و مقاومـت خوب در برابر کم آبی اشـاره کرد 

.(Al-Surrayai et al., 2009)

 تنوع زیسـتی، گونه غیربومی، گونه 
مهاجم و تک كشتی

تنوع زیسـتی، غنای زندگی میلیون ها جاندار 
و ژن هـای حامـل آنها که باعث شـکل گیری 

بوم نظام هـای پیچیده می شـوند، تعریف  شـده 
اسـت. چهـار سـطح تنـوع زیست شـناختی 
به وسـیله تنوع زیستی شـامل تنوع مولکولی، 
تنـوع  تنـوع زیسـت بوم و  تنـوع گونـه ای، 
زیسـتی  تنـوع  می شـود.  تعریـف  ژنتیکـی 
به عنـوان یـک منبـع کلیـدی بـرای توسـعه 
پایدار اسـت. نـگاه کاربـردی تنوع زیسـتی 
بیشـتر متوجه تنوع زیسـت بوم و فرایندهای 
از  (Altieri, 1999). یکـی  تکاملـی اسـت 
مهم تریـن عوامـل تهدیدکننده تنوع زیسـتی، 
تخریب زیسـتگاه های طبیعـی مانند آنچه در 
منطقـه  پـارس جنوبـی در رابطه بـا تخریب 
زیسـتگاه های کهـور ایرانـی رخ داده، اسـت 
)شـکل 2(. فشارهایی که انسان بر زمین وارد 
می کند تأثیر مسـتقیمی بر نابودی زیستگاه ها 
در جمعیت هـای  تغییـرات چـه  ایـن  دارد. 
گونه هـا و چه در محیط زیسـت آنها می تواند 
باعث تغییر تمام زیسـت بوم شـده و درنتیجه 
به عنـوان  زیسـت بوم ها  در سـاختار  تغییـر 
نابـودی زیسـتگاه ها  باعـث  عامـل مهمـی، 
گسـترش  و  توسـعه  می شـود.  گونه هـا  و 
به صـورت تک کشـتی  گونه هـای غیربومـی 
نیـز کـه جایگزیـن گونه های بومـی و محلی 
می شـوند، دیگـر عامل نابودی تنوع زیسـتی 
اسـت. گونه های مهاجم و غیربومی جایگزین 
گونه های بومی  شـده و اغلـب باعث انقراض 
  Altieri, 1999; Gurr et) آنهـا می شـوند 

.(al., 2003

گونـه مهاجـم بـه موجـود زنـده ای گفته 
می شـود که از پیـش در یک زادبـوم حضور 
نداشـته و بـا معرفـی شـدن بـه آن زادبـوم 
باعـث برهم خوردن نظم طبیعـی آن و ایجاد 
خسـارت های اقتصـادی، محیط زیسـتی یـا 

 مقدمه
شب پره  برگ خوار دو نواری،

Streblote siva (Lefebvre) 
   Lasiocampidae متعلق به خانواده
از راسته  بالپولکداران، هم اکنون یکي 

از آفات مهم درختان ُکنوکارپوس،
 ،Conocarpus erectus L. (Combretaceae) 

ُکنار، (Ziziphus spp. Rhamnaceae)؛
 Acacia ampliceps Maslin آکاسـیا،  و 
بوشـهر،  اسـتان های  (Fabaceae)، در 
خوزستان )اسـفندیاری و همکاران، 1391( 
از  ایـن حشـره  اسـت. الرو  هرمـزگان  و 
برگ هـای ایـن درختان تغذیه کـرده و ضمن 
ایجاد خسـارت شـدید بـه برگ هـا، موجب 
ضعـف عمومي درخت و کاهش شـدید تولید 
میـوه در درختان ُکنار می شـود )فرار، 1395 
و فـرار و کرم پـور، 1387(. ایـن آفـت قبـل 
از کاشـت و توسـعه  در سطح وسـیع درختان 
غیربومـی ُکنوکارپـوس، بـا جمعیـت بسـیار 
کـم روی درختـان ُکنار فعالیـت برگ خواری 

داشـت و کامـاًل بی خطـر بود.

 معرفـی درختان ُكنـار، میزبان بومی 
شـب پره  برگ خـوار دو نواری

جنــس Ziziphus متعلــق بــه خانــواده
Rhamnaceae بـا نام هـای ُکنـار، ُعنـاب، 
تنگـرس و خوالن اسـت. این جنـس حدود 
100 گونـه درختـی یـا بوتـه ای برگ ریـز و 
همیشه سـبز دارد کـه در نواحـی گرمسـیری 
و نیمه گرمسـیری جهان پراکنده شـده اسـت. 
کشـور  گیاهـی  از جوامـع  وسـیعي  سـطح 
ازجملـه شـهرهایی در اسـتان های بوشـهر، 
کرمـان،  بندرعبـاس،  فـارس،  خوزسـتان، 
سیسـتان و بلوچسـتان، قم، همدان، گلستان، 
آذربایجـان شـرقی، تهـران، خراسـان جنوبی 
یـن  ا مختلـف  گونه هـاي  ز  ا لرسـتان  و 
جنـس پوشـیده شـده اند. گونه هـای جنـس 
فیزیولوژیکـی و  ُکنـار واجـد خصوصیـات 
مرفولوژیکـی متعـددی هسـتند کـه موجـب 
توانایـی آنها برای سـازگاری بـا محیط های 
بیابانی می شـود )عصاره و الهـوردی ممقانی، 
1387(. در ایـران شـش گونـه از این جنس 
 ،Ziziphus سـدر،  یـا  ُکنـار  به نام هـاي 
s p i n a - c h r i s t i  ( L . )  W i l l d .
رملیـک  ،.Z. lotus Lam دانه ریـز،  ُکنـار 

یکی 
از مهم تریـن عوامل 

تهدیدكننـده تنوع زیسـتی، 
تخریـب زیسـتگاه های طبیعـی 
ماننـد آنچـه در منطقـه  پـارس 
جنوبـی در رابطـه بـا تخریـب 
زیسـتگاه های كهـور ایرانـی 

رخ داده، اسـت.
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بوم شـناختی می شـود. گونـه مهاجم 
زادبـوم  بـه  تعلقـی  آنکـه  به دلیـل 
معرفی شـده بـه آن نـدارد، می تواند 
گونه های رقیـب را کنار بزند و مانع 
از رشـد و زایـش دیگـر گونه هایی 
در  طبیعـی  به صـورت  کـه  شـود 
از  برخـی  می کرده انـد.  زندگـی  منطقـه  آن 
گونه های مهاجم ممکن اسـت زنجیره غذایی 
یـک زیسـت بوم را درهـم بریزنـد و درنتیجه 
عملکـرد آن را دسـتخوش تغییـر کننـد. اکثر 
وارد  انسـان ها  توسـط  مهاجـم  گونه هـای 

محیـط غیربومی می شـوند. البته بسـیاری از 
گونه هـا ماننـد پرنـدگان نیـز به طـور طبیعی 
می تواننـد وارد محیط هـای جدیـد شـوند یا 
بـذر گیاهـان از طریـق دریـا ممکـن اسـت 
وارد منطقـه دیگـری شـود امـا روش هـای 
انتشـار طبیعـی به نـدرت ممکن اسـت تعادل 
بزننـد. ویژگی هـای  بـه هـم  را  زیسـت بوم 
گونه هـای مهاجـم غیربومی شـامل تولیدمثل 
مکانـی،  گسـترش  بـاالی  قابلیـت  سـریع، 
سـازگاری سـریع با محیـط جدیـد، توانایی 
تحمل شـرایط محیط زیسـتی متنـوع، ارتباط 
با انسـان ها و سـکونتگاه های انسـانی است. 
یکی از عواملی که شـانس موفقیت گونه های 
مهاجـم و غیربومـی را بـاال می بـرد، تخریب 
انسـانی  فعالیت هـای  توسـط  محیط زیسـت 
اسـت. گونه های بومی ممکن است نتوانند در 
محیطی کـه بر اثر فعالیت انسـانی تغییر کرده 
دوام بیاورنـد اما گونه غیربومی ممکن اسـت 

بتوانـد آن شـرایط را تحمـل کـرده و نسـبت 
بـه گونـه بومـی موفق تر عمـل کند. توسـعه 
درخـت کهور پاکسـتانی در اسـتان هرمزگان 
مثالی برای نشـان دادن گونه غیربومی مهاجم 
اسـت به طـوری که مشـکالت فراوانـی برای 
کشـاورزان و منطقـه ایجاد کرده اسـت. البته 
تمـام گونه هـای غیربومی، مهاجـم و زیان بار 
نیسـتند. گاهـی گونه های غیربومـی به خوبی 
بـا زیسـت بوم سـازگار شـده و موقعیتی مثل 
گونه هـای بومـی پیـدا می کنند. ممکن اسـت 
برخـی از گونه هـای غیربومی حتـی مفید هم 

.(Altieri, 1999) باشـند
در برنامه های توسعه  کاشت در شهرهای 
ُکنوکارپـوس  درختـان  از  کشـور  جنوبـی 
قابلیـت  سـریع،  رشـد  به دلیـل  غیربومـی 
شـکل دهی و ایجـاد سـایه به طـور بی رویـه 
و تک کشـتی اسـتفاده شده اسـت )شکل 3(؛ 
به طوری کـه گیاهـان بومـی منطقـه همچـون 
کهـور ایرانـی، ُکنـار، درمـان  عقرب، مشـعل 
بومـی  گونه هـای  از  بسـیاری  و  جنـگل 
دیگـر فرامـوش شـده اند. برنامـه کاشـت و 
توسـعه ُکنوکارپـوس در کشـورهای حـوزه 
خلیج فـارس، عربسـتان سـعودی و عراق نیز 
ادامـه دارد. ایـن درخـت با توجه بـه قابلیت 
شـکل دهی و همیشه سـبز بودن، نمای زیبایی 
به شـهرها بخشیده است. ارزش گیاهان قانع، 
مقاوم و باطراوت در شـرایط خشـک و گرم 
حاکم بر بیشـتر زیسـت بوم های جنوب ایران 
بـا توجه به محـدود بودن گونه هـای بومی و 

غیربومی سازگار، بیشتر خود را آشکار کرده 
اسـت. گونه گیاهی غیربومی ُکنوکارپوس در 
زمـره همیـن گیاهان اسـت. ازآنجاکه آب در 
مناطق جنوبی بسـیار محدود اسـت این گونه 
بـا این مناطق سـازگاری دارد. در عین حال، 
گونه هـای بومـی یا بومی شـده  بسـیاری در 
اسـتان های جنوبـی کشـور نیز وجـود دارند 
کـه عالوه بـر نیاز آبی کـم، مقاومـت در برابر 
تنش هـای محیطی، محسـوب شـدن به عنوان 
زیسـتگاه طبیعـی پرندگان و حیـات  وحش، 
در طـول دهه ها و سـده ها کارایـی و قابلیت 

خود را به خوبی نشـان داده انـد. این درختان 
بـاارزش در مقایسـه با درخـت ُکنوکارپوس 
رشد کندی داشـته و تولید نهال آنها دشوارتر 
از برخـی گونه هـای غیربومـی اسـت. همین 
عامـل باعـث شـده شـرکت های تولیدکننـده  
نهـال و پیمانکاران فضای سـبز به دالیل مالی 
و در شـرایط بی رقیبـی، عالقـه ای 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 ُکنوکارپــوس مهاجم 
ــوان نظــر داد  ــوز نمی ت ــر، هن ــا خی اســت ی
امــا کشــت وســیع ایــن گونــه باعــث برهــم 
ــت.  ــده اس ــه ش ــت بوم منطق ــوردن زیس خ
درخــت کاري برخــالف کشــت گیاهــان 
زراعــی در ســال اول اثــرات محیطــي خــود 
در  بلکــه حداقــل  نمی دهــد،  نشــان  را 
آن  واکنــش  میان مــدت و طوالنی مــدت 
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ــای  ــتن گونه ه ــا کاش ــود؛ ام ــان می ش نمای
غیربومــي و وارداتــي بدون مطالعــه در مراتع 
ــه ای  ــه فاجع ــت ب ــن اس ــا ممک و جنگل ه
ــل  ــچ گاه قاب ــه هی ــود ک ــر ش ــم منج عظی
جبــران هــم نباشــد. بــرای نمونــه می تــوان 
بــه طغیــان آفــت ابریشــم باف ناجور اشــاره 
کــرد کــه اکنــون تعــداد زیــادی از گونه هــای 
ــر  ــور درب ــي کش ــمال غرب ــی را در ش گیاه
گرفتــه اســت. توســعه  و کاشــت یــک گونــه  
ــد  ــم می توان ــم عظی ــن حج ــا ای ــی ب گیاه
ــای  ــه نظام ه ــار شــود؛ همان طــور ک فاجعه ب
تک کشــتی در کشــاورزی یکــی از عواملــی 
ــه فاجعه هــای غیرقابــل جبــران  بــوده کــه ب

انجامیــده اســت.

 علـت طغیـان شـب پره  برگ خـوار 
دونواری )آفت نوظهور(

اصـواًل علـل پیدایـش آفات در سـه موضوع 
مناطـق  بـه  کلـی »وارد شـدن موجـودات 
تغییـرات   ،)Invasion یـا  )تهاجـم  جدیـد 
اکولوژیکـی و تغییرات اجتماعی – اقتصادی« 
مشـکالت  از  بسـیاری  می شـود.  خالصـه 
امـروزه خسـارت آفـات به دلیل بهبـود تولید 
محصـوالت کشـاورزی و توسـعه جنگل های 
دست کاشـت اسـت. تمرکـز روی یـک گونـه 
یـا واریتـه گیاهـی به صـورت تک کشـتی در 
سـطح وسـیع، باعث افزایش تعـداد گونه های 
آفات و تکثیر سـریع آنها می شـود. به عبارتی، 
ساده شـدن زیست بوم کشـاورزی در مقایسه 
با زیسـت بوم های طبیعی از عوامل مهم طغیان 
آفـات اسـت. کاهـش در تنـوع کشـت ها در 
سـطح گسترده، زیستگاه مناسبی برای آفات و 
محیط نامناسـب برای دشمنان طبیعی به وجود 

می آورد )دنـت، 1991(.
شـب پره برگ خـوار دو نـواری )شـکل 
اقتصـادی  خسـارت  گذشـته  در   )5 و   4
قابل توجهی نداشـته اسـت. اما پس از کشـت 
گسـترده گونه درختـی وارداتـی ُکنوکارپوس 
در اماکن شـهری و صنعتی استان های بوشهر، 
خوزسـتان و هرمزگان، به شـدت طغیان کرده 
و به عنـوان تهدیـدی جدی برای فضای سـبز 
ایـن اسـتان ها، به ویـژه اسـتان بوشـهر مطرح 
 Farrar and Golestaneh,)  شـده اسـت 
2011). در اسـتان بوشـهر، حفظ و نگهداری 
فضاهـای سـبز شـهری بـا توجـه به شـرایط 

اقلیمی گرم و خشـک منطقه، وجود ریزگردها 
و آلودگی هـای زیسـت محیطی اهمیت زیادی 
بـاالی  ایـن شـرایط، سـازگاری  در  دارد. 
ُکنوکارپـوس بـا اقلیم منطقـه، مقاومت خوب 
در برابـر تنش هـای زیسـت محیطی و رشـد 
سـریع آن نسـبت بـه سـایر گونه هـای مهـم 
بومی، سـبب کشـت گسـترده آن در فضاهاي 
سـبز شـهري، جنگل کاری های حومه شـهرها 
و اماکن صنعتی ازجملـه منطقه پارس جنوبي 
شـده اسـت. در این  بین، بی توجهی به اهمیت 
تنـوع زیسـتی در توسـعه گیاهـان و ناآگاهی 
از پیامدهای کشـت وسـیع یک  گونـه گیاهی 
غیربومـی، می توانـد باعـث گسـترش آفـات 
اتفاقـی، وارداتـی یـا حتـی تبدیل یـک گونه 
کم خطـر به یک آفت جدی شـود )شـکل 6(. 

ایــن آفــات ممکــن اســت بــه درختــان بومــی 
منطقــه نیــز زیــان وارد کننــد و بــرای مهــار آنها 
ــاز باشــد. در گذشــته  ــی نی هزینه هــای هنگفت
خســارت شــب پره برگ خوار دو نواری بیشــتر 
به صــورت پراکنــده روی درختان ُکنار مشــاهده 
می شــد، ولی اکنــون جمعیت هــای متراکمــی از 
این آفــت روی درختــان ُکنوکارپوس و آکاســیا 
مشــاهده می شــود و این گمــان را تقویت می کند 
ــده ای  کــه ایــن شــب پره ممکــن اســت در آین
نزدیــک، به عنــوان یــک آفــت کلیــدی، توســعه  
جنگل هــای ُکنــار، آکاســیا و ُکنوکارپــوس را در 

منطقــه بــه خطر بینــدازد.

 اقدامات و یافته ها
زیست شناســی صحرایــی شــب پره برگ خــوار 
دو نــواری: شــب پره برگ خــوار دو نــواری نیمه 
دوم بهار و تمام تابســتان های بســیار گرم منطقه 

بوشــهر را به صــورت شــفیره و درون پیله هــای 
ابریشــمی نــازك و محکــم روی شــاخه ها و تنه 
درختــان ُکنوکارپــوس، آکاســیا و ُکنــار به ســر 
ــرات  ــد. تغیی ــتان گذرانی می کن ــرد و تابس می ب
جمعیــت آفــت در ســال بعــد مربــوط بــه تعداد 
شــفیره هایی اســت که موفق به تابســتان گذرانی 
ــن  ــداد ای ــه تع ــر چ ــه ه ــده اند به طوری ک ش
شــفیره ها زیادتــر باشــد، جمعیت آفــت در پاییز 

بیشــتر خواهــد بود.
بـه  رو  هـوا  کـه  مهرمـاه  اوایـل  در 
خنکـی مـی رود، شـب پره های بالـغ و کامـل 
به تدریـج از شـفیره ها خـارج  شـده و محـل 
می کننـد.  تـرك  را  خـود  تابسـتان گذرانی 
اولین حشـرات کامل در نسـل اول پاییزه در 
منطقـه بوشـهر اوایـل مهرمـاه روی درختان 
ُکنوکارپوس، آکاسـیا و ُکنار مشاهده می شود 
و به تدریـج اوج می گیرند. میانگین طول عمر 
حشـرات شـب پره برگ خوار دو نـواری نر و 
مـاده حـدود 10 روز اسـت. حشـرات کامل 
روزهـا روی برگ، شـاخه ها و تنـه درختان 
مشـاهده می شـوند. ایـن شـب پره بـه خاطر 
نداشـتن گرایـش مثبت بـه نور، بـه تله های 
نـوری جلب نمی شـود. حشـرات نـر و ماده 
در شـب جفت گیـری کـرده و ماده ها پس از 
جفت گیری، شـروع بـه تخم ریـزی می کنند. 
تخم ریـزی به طور معمـول در چهـار روز اول 
زندگـی حشـرات ماده اتفـاق می افتـد که با 
سـرعت در طول زندگی کاهش می یابد. یک 
حشـره مـاده در طول زندگی خـود، می تواند 
حداکثـر تـا 237 تخم تولید کنـد. تخم ریزی 
تـا 20 عـددی و   8 به صـورت دسـته های 
از 100 تخـم روی  بیـش  تـا  در مـواردی 
قسـمت های مختلف برگ، شـاخه های نازك 
و حتـی تنـه درختـان ُکنوکارپوس، آکاسـیا 
و ُکنـار انجام می شـود )شـکل 7(. الروهای 
سـن اول، دوم و سـوم گرایـش شـدیدی به 
زندگـی اجتماعـی دارنـد و به همیـن دلیـل 
بـه شـکل گروهـی روی برگ هـا متمرکـز 
شـده و بـه تغذیـه می پردازنـد )شـکل 8(. 
تحرك الرو سـن دوم و سـوم بیش از سـن 
اول اسـت )شـکل 9(. الروهای سن سوم به 
بعـد به تدریـج به صـورت انفرادی گسـترش 
می پردازنـد.  تغذیـه  بـه  و  می کننـد  پیـدا 
را  ششـم  تـا  چهـارم  سـنین  الروهـای 
می تـوان در طـول روز در حالـت انفـرادی 

شركت های 
و  نهـال  تولیدكننـده  

پیمانکاران فضای سـبز به دالیل 
مالـی و زمانـی، عالقه ای بـه ایجاد 

تنـوع كاشـت ندارند و بدیهی اسـت 
كـه در تفکر پایدار، نباید زمان را بر 
كیفیـت و تنوع زیسـتی ترجیح داد.
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روی شـاخه ها مشـاهده کـرد )شـکل 10(. 
تخم ریزی حشـرات ظاهرشـده نسل دوم 
پاییـزه در دهـه اول آبان مـاه اتفـاق می افتـد 
و اوج الروهـای سـنین مختلـف در اواخـر 
اواسـط  تـا  و  می شـود  مشـاهده  آبان  مـاه 
وارد  آن  از  پـس  می یابـد.  ادامـه  دی مـاه 
مرحله زمسـتان گذرانی می شـوند. حشـرات 
از شـفیره های  بهـاره حاصـل  نسـل  کامـل 
نیمـه  از  پاییـزه،  نسـل دوم  زمسـتان گذران 
دوم اسـفند مـاه به تدریـج ظاهـر می شـوند. 
الروهـای ایـن نسـل در اوایـل فروردین به 
اوج می رسـند و تـا اوایـل اردیبهشـت  مـاه 
بـه فعالیـت  خود ادامـه می دهنـد و پس ازآن 
تابسـتان گذرانی خـود را با تشـکیل شـفیره 
دو  برگ خـوار  شـب پره  می کننـد.  شـروع 
نـواری فاقـد دیاپـوز اجبـاری بـوده و در 
شـرایط بوشـهر دارای دو تا سـه نسل است.
بـه  متمایـل  گـرد  حشـره  ایـن  تخـم 
بیضـی  و سـفیدرنگ بـوده و نقش ونگارهای 
قهوه ای رنـگ روی آنهـا مشـاهده می شـود. 
کوتـاه  موهـای  دارای  ایـن شـب پره  الرو 
و بلنـد فـراوان بـوده و ظاهـری پشـم آلود 
سـنین  دارد. الروهـای   (Lappet moth)
مختلـف بـه رنگ هـای خاکسـتری، کـرم و 
قهـوه ای کم رنـگ بـا زگیل هـای نارنجـی و 
قرمزرنگ مشـاهده می شـوند. رفتار اسـتتار 
و تقلیـد در الروهـا نیـز مشـاهده می شـود 
به طوری کـه بـه رنـگ تنـه و شـاخه درخت 
درمی آیند )شـکل 11(. الرو قبل از تشـکیل 
شـفیره، ابتـدا پیله ای نازك از جنس ابریشـم 
تشـکیل داده و درون آن تبدیـل بـه شـفیره 
ابریشـمی، دوکـی  شـکل و  پیلـه  می شـود. 
طولـی  به صـورت  و  بـوده  محکـم  بسـیار 
روی شـاخه ها و به نـدرت روی تنـه درخت 
تشـکیل می شـود. انـدازه پیله ها بیـن یک تا 
پنـج سـانتی متر متفاوت اسـت. شـاخک در 
حشـرات کامـل نـر و مـاده از نوع شـانه ای 
دوطرفـه اسـت و هر دو جنـس فاقد خرطوم 

و قطعـات دهانـی فعال هسـتند.

 پراكنش شب پره برگ خوار دو نواری 
در استان بوشهر

نتایج بررســی و تحقیق در شــهرهای بوشهر، 
برازجــان، ســعدآباد، آب پخــش، شــهر اهرم، 
شــهر گنــاوه، شــهر خورمــوج و منطقــه ویژه 

شکل 5- حشره ماده شب پره برگ خوار دو نواری، آفت نوظهور به دلیل کاشت تک کشتی ُکنوکارپوس

شکل 4- حشره نر شب پره برگ خوار دو نواری، آفت نوظهور به دلیل کاشت تک کشتی ُکنوکارپوس

شکل 6- طغیان و خسارت شدید شب پره برگ خوار دو نواری براثر کاشت بی رویه گونه غیربومی ُکنوکارپوس
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شکل 9- فعالیت گروهی الروهای سنین دوم و سوم شب پره برگ خوار دو نواری

شکل 8- فعالیت گروهی الروهای سن اول شب پره شکل 7 - دسته های تخم شب پره  برگ خوار دو نواری روی درختان آکاسیا
برگ خوار دو نواری

شکل 10- فعالیت انفرادی الرو سن پنجم شب پره 
برگ خوار دو نواری

شکل 11- رفتار تقلیدی و هم رنگی با محیط 
در الرو شب پره برگ خوار دو نواری

شکل 12- عملیات وسیع سم پاشی در برخی مناطق برای 
کنترل شب پره برگ خوار دو نواری به دلیل طغیان آن
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اقتصــادی پــارس در شهرســتان کنــگان، 
ــه  ــره روی س ــن حش ــه ای ــان داد ک نش
میزبــان ذکرشــده به طــور پراکنــده و 
ــار دارد.  ــق انتش ــن مناط ــه ای در ای لک
ــان  ــره روی درخت ــن حش ــارت ای خس
ــژه اقتصــادی  ــه وی ــوس در منطق ُکنوکارپ
پــارس جنوبــی زیــاد اســت؛ به طــوری کــه 
بــرای کنتــرل این حشــره عملیات سم پاشــی 
ــهرهای  ــی از ش ــود. در برخ ــام می ش انج
ذکرشــده نیز عملیــات کنترل شــیمیایی برای 
کنتــرل ایــن حشــره انجــام می شــود )شــکل 
ــوان  ــه ایــن بررســی ها می ت 12(. باتوجــه ب
ایــن حشــره را به عنــوان یــک آفــت نوظهور 

و بالقــوه مــورد توجــه قــرار داد.

 امکان مهار زیستی این آفت 
ــی  ــوع، تخصص ــاظ تن ــا به لح پارازیتوییده
بــودن و توانایــی مهــار آفــات در بســیاري 
جنگلــی  و  زراعــی  زیســت بوم های  از 
داراي اهمیــت هســتند. ایــن حشــرات مفیــد 
جمعیــت آفــات و درنتیجه خســارات ناشــی 
ــا  ــان آنه ــش داده و از طغی ــا را کاه از آنه
جلوگیــري می کننــد. حشــرات بالــغ مگــس
Compsilura concinnata (Meigen) با 
اسـتفاده از تخم ریز سـخت خـود، الروهای 
زنده را بـه داخل بدن میزبان وارد کرده و آن 
را پارازیتـه می کنند. تخم ریزی ممکن اسـت 
بیش از 15 بار روی یکی از الروهای سـنین 
پنجم و ششـم شـب پره برگ خـوار دو نواری 
انجـام گیـرد؛ بنابرایـن بـا تحقیقـات بیشـتر 

امـکان مهار زیسـتی این آفت وجـود دارد.

 نتیجه گیری
توســعه و گســترش فضــای ســبز شــهری و 
ــت  ــورت دست کاش ــگل کاری به ص ــز جن نی
ــد  ــوط باش ــت مخل ــورت کش ــد به ص بای
ــام  ــزای آن در تم ــن اج ــه بی ــوی  ک به نح
ــود  ــت وج ــی از آن رقاب ــا بخش ــی ی زندگ
داشــته باشــد. بهــره وری بهتر اســتفاده از آب 
ــه تک کشــتی  ــوط نســبت ب در کشــت مخل
ــش  ــه، کاه ــم ریش ــش حج ــامل افزای ش
درجــه حــرارت در محیــط، پوشــش بیشــتر 
ــردن  ــه ک ــر، اضاف ــش تبخی ــن و کاه زمی
مــواد آلــی بــه خــاك و درنتیجــه بــاال رفتن 
میــزان جــذب آب اســت. چــون در کشــت 

مخلــوط پوشــش گیاهی ســطح زمیــن بیش 
ــبت  ــان نس ــه هم ــوده و ب ــتی ب از تک کش
ســطح تابــش نــور نیــز بیشــتر اســت. اگــر 
ــوط از  ــت مخل ــکیل دهنده کش ــان تش گیاه
نظــر فیزیولــوژی و مرفولــوژی بــا یکدیگــر 
تفــاوت داشــته باشــند نــور تابیده شــده بــه 
نحــو بهتــر و بیشــتری مــورد اســتفاده قــرار 
می گیــرد. همچنیــن بهــره وری اســتفاده 
از نــور در کشــت مخلــوط نســبت بــه 

ــت.  ــر اس ــب بهت ــتی به مرات تک کش

نیازهـای گیاهـان مختلف در سیسـتم کشـت 
مخلـوط در زمـان متفـاوت اسـت، درنتیجـه 
خاصیـت جذب بعضی از مواد بیشـتر شـده و 
بهـره وری اسـتفاده از جـذب مـواد غذایی در 
کشـت مخلوط نسـبت به تک کشـتی افزایش 
می یابد. کشـت مخلوط در راستای حفظ تنوع 
زیسـتی بوده و باعث پایداری در زیست بوم ها 
می شـود. همچنیـن در کشـت مخلـوط خطر 
طغیـان آفـات و بیماری هـای گیاهی، بسـیار 
کم می شـود. از این رو در توسـعه فضای سـبز 
عالوه بـر اسـتفاده از درختـان ُکنوکارپـوس، 
کاشـت دیگر درختان بومـی منطقه نیز توصیه 
می شـود تـا باعث کاهـش خطـرات احتمالی 
ناشـی از تک کشـتی، حداکثر استفاده از منابع، 
حفاظـت خـاك و کاهش خطر طغیـان آفات 

و بیماری هـای گیاهی شـود.
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توسـعه 
و گســترش فضــای 

سبز شهری و نیز جنگل كاری 
به صــورت دست كاشــت بایــد 

به صــورت كشــت مخلــوط باشــد 
ــزای آن در  ــن اج ــه بی به نحــوی  ك
ــا بخشــی از آن  تمــام زندگــی ی
رقابــت وجــود داشــته باشــد.
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