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چکیده
Streblote sivaخوار دو نواري برگپرهشب (Lefebvre) (Lep., Lasiocampidae)،عنوان آفت مهم روي درختان کنار، آکاسیا به

خوار برگپرهدر این تحقیق روند رشد و نمو مراحل مختلف زیستی شب. در مناطق مختلف جنوب کشور فعالیت داردکنوکارپوسو 
مورد مؤثر گرماي و و نمو رشددماي پایین آستانه. سلسیوس بررسی شددرجه30و 25، 20، 15دو نواري در چهار دماي ثابت 

ایکموتو و تاکاي و) درجه–روز (یخطی معمولهاي مدلاز با استفاده آفت،حشرهرشدي حلامرهریک از رشد و نمو براي نیاز
درجه15و 30ترتیب در دماهاي روز به52/19±49/0تا 34/6±20/0از رشد و نمو جنینی دورهطول میانگین . برآورد شد

روز 52/36±70/0تا43/119±46/3از الروي را هدورطول ،سلسیوسدرجه 25تا 15از افزایش دما . سلسیوس متغیر بود
مراحل نمو ورشددوره.روز متغیر بود32/9±28/0تا 07/37±88/0، ازمورد بررسیدر دماهايشفیرگی طول دوره. کاهش داد

رشد و نمو براي مراحل دماي پایین آستانه. انجامیدبه طول روز 12/52±71/0تا 30/176±58/3ازدماهاي مختلف در بالغنا
سلسیوس و درجه59/8و 20/12، 77/7، 97/8ترتیببهمدل خطی معمولی تخم، الرو، شفیره و کل دوره پیش از بلوغ بر اساس 

مورد نیاز براي مؤثر گرماي . تخمین زده شدسلسیوس درجه48/10و 12/11، 34/10، 24/9ترتیب ، بهمدل ایکموتو و تاکايطبق 
و 54/1023±57/34ترتیببهبا استفاده از مدل خطی معمولی و مدل ایکموتو و تاکايمراحل نابالغ رشد و نمو تکمیل 

.برآورد شددرجه –روز 59/22±86/920

Streblote siva،دمایینیاز رشد و نمو، پایین دماي دو نواري، آستانهخوار برگپرهشب: کلیديهايواژه
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قدمهم
Streblote sivaخوار دو نواري برگهپرشب

(Lefebvre) (Lep., Lasiocampidae)، یکی از آفات
Ziziphus(کناردرختان  sp.(، کونوکارپوس

Conocarpus erectus L.)(و آکاسیا)Acacia

ampliceps Maslin(خوزستان و هاي بوشهر، در استان
هاي این الرو این حشره از برگ. باشدهرمزگان می

ها درختان تغذیه کرده و ضمن خسارت شدید به برگ
و کاهش ان جنگلی و زینتی موجب ضعف عمومی درخت

Farrar(شده استکنار در درختان میوه تولید  et al.,

رت اقتصادي قابل این حشره در گذشته خسا. )2008
ما پس از کشت ا)Abai, 1999(توجهی نداشته است 

درخت وارداتی کونوکارپوس در اماکن شهري و هگسترد
شدت طغیان این آفت نیز بهجنوبی،هاي صنعتی استان

جدي براي فضاي سبز این خطري عنوان و بهکرده 
عدم . شودمحسوب میویژه استان بوشهر ها، بهاستان

گیاهان و عدم هتوجه به اهمیت تنوع زیستی در توسع
گیاهی غیر هآگاهی از پیامدهاي کشت وسیع یک گون

تواند باعث گسترش آفات اتفاقی، وارداتی و یا بومی، می
این . خطر به یک آفت جدي شودکمهحتی تبدیل یک گون

ممکن است به درختان بومی منطقه نیز زیان وارد حشره 
.هاي هنگفتی نیاز باشدکند و براي مهار آنها هزینه

هطغیان و خسارت گسترد)1392(اسفندیاري و همکاران 
گزارش در اهواز کنوکارپوساین حشره را روي درختان 

الروهاي این حشره در مناطق مختلف تاکنون از . کردند
Ziziphus(روي کنار spp.( ، گز)Tamarix spp.( ،بید

)Salix sp.( ، زالزالک)Crataegus sp.( ،انار)Punica

sp.( ،کهور)Prosopis spp.( ،سیب جنگلی)Nigella

sp.( ،اکالیپتوس)Eucalyptus sp.( ،استبرق
)Calotropis sp.(ده ، پ)Populus sp.( ،خرزهره
)Nerium sp.( ،برهان)Albizia sp.( ،سیاه تلو بادام
)Paliurus sp.( ،آکاسیا)Acacia sp.( ،راح)Avicennia

sp.( ،اسبیدم)Casuarina sp.( ، سیب)Malus sp. ( و
Terminalia(هلیله sp. (آوري شده است جمع)Behdad,

1996; Abai, 1999; Modarress Avval, 2001;

Zolotuhin & Zahiri, 2008 .( در ایران از این حشره
هاي قزوین، اصفهان، فارس، خوزستان، بوشهر، استان

شده کرمان گزارشسیستان و بلوچستان و هرمزگان، 
Zolotuhin(است  & Zahiri, 2008( .

هاياستان بوشهر داراي اقلیمی گرم است که در بخش
هاي داخلی ساحلی به صورت گرم و مرطوب و در بخش

هاي کم باران از استانواستان به صورت گرم و خشک 
هاي استقرار استان بوشهر در بین عرض. کشور است
دقیقه 16درجه و 30دقیقه تا 14درجه و 27جغرافیایی 

ترین مناطق کشور که این استان به یکی از گرمشده موجب 
).Anonymous, 2012(شودمبدل 

بر فیزیولوژي، مؤثر دما از مهمترین عوامل 
شناسی، توزیع، فراوانی و رفتار حشرات محسوب زیست

Legg(شودمی et al., 2000 .( آگاهی از روند بنابراین
رشد و نمو و تکامل حشرات آفت در دماهاي مختلف، 

جمعیت آفات با تغییر شرایط نوسانهاي بینی پیشبراي 
عوامل همطالعهمچنین .دمایی و مدیریت آنها ضروریست

مختلف مانند دما و کیفیت مواد غذایی که به طور مستقیم 
تأثیر آفات ) آهسته و سریع(روي سرعت رشد و نمو 

Higley(الزم است آفات بهبود مدیریت براي گذارند، می

& Peterson, 1994( هاي طرفی بسیاري از مدلاز و
ها در ها و روشاین مدلکه باشد از دما میمتأثر جمعیتی 

رشد حشره و دما را توصیف میزان مجموع ارتباط بین 
Higley & Peterson, 1994; Higley(کنند می et al.,

هپرحال حاضر اطالعات زیادي در مورد شبدر ). 1986
خوار دونواري وجود ندارد و طول مراحل مختلف برگ

دیاپوز و نیازهاي دمایی آن هزیستی، تعداد نسل، نحو
منظور بررسی روند رشد این تحقیق به. نشده استگزارش 

بر . و نمو این آفت در دماهاي مختلف انجام شده است
رشد و نمو و ایین دماي پهاساس نتایج حاصل، آستان

مورد نیاز مراحل جنینی، الروي، هدرج- میزان روز
. ه استبرآورد شدپیش از بلوغ هشفیرگی و کل دور
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هاروشمواد و 
:خوار دو نواريبرگهپرپرورش آزمایشگاهی شب

روي درختان کنار از S. sivaهاي شفیره1392در آبان 
آوري و به آزمایشگاه بوشهر جمعدر منطقهکنوکارپوسو 

12نوري هدوردرصد، 65±5نسبیرطوبت و در شرایط 
25±2و دماي ساعت تاریکی12ساعت روشنایی و 

نسلیکاینکهازپس. شدمنتقل سلسیوس درجه
دست آمد،نواري بهدوخواربرگپرهشبازآزمایشگاهی

دوماز نسلکردهگیريجفتهمادپرهشب10حداقل 
رقیقعسلوآبباهمراه (ساعت24مدتبهوانتخاب 

هاي تهیه ریزي روي نهالمنظور تخمبه) درصدبیستهشد
پس از گذشت این . رهاسازي شدکنوکارپوسدرخت هشد

هاي آوري و تخمجمعها نهالمدت، حشرات ماده از روي 
به ، ندداشتساعت سن 24گذاشته شده که همگی کمتر از 

هریک از . ندآزمایشی نگهداري شدگروه هم سن عنوان 
یک تکرار آزمایش با استفاده از یک قلم هبه منزلهاتخم

درخت هايبرگرويجداگانهصورتموي ظریف به
رطوبت داخل اتاقک رشد با در منتقل و تازه کنوکارپوس

ساعت روشنایی و 12نوري هو دوردرصد 65±5نسبی
ها، روند تفریخ تخمزمان . شدنگهداري ساعت تاریکی12

ها و تغییرات هریک از سنین الروي، زمان تشکیل شفیره
خروج حشرات کامل به صورت جداگانه در هر روز 

پرورش الروهاي سن سه به بعد داخل . شدبررسی و ثبت 
مترسانتی20×12اي شکل به ابعاد هاي توري استوانهقفس

سکنوکارپوجوان هداخل هر قفس، یک شاخ،انجام شد
در طول زمان . درون یک ظرف حاوي آب گذاشته شد

هاي تازه جایگزین ها و برگها، شاخهانجام آزمایش
این آزمایش به طور . شدمیهاي لوله شده و نامرغوب برگ

سلسیوس هدرج30و 25، 20، 15مشابه در چهار دماي 
. انجام شدتمام مراحل نابالغ براي 

آماريتحلیل 
خوار برگهپراثر دما روي رشد و نمو شببراي ارزیابی 

عنوان متغیر بین دما بهیخطی معمولمدل دو نواري، از 

) Y(عنوان متغیر وابسته رشد و نمو بهمیزان و ) X(مستقل 
دماي پایین هتخمین مقادیر آستان). 1هرابط(شداستفاده 

2روابط نیز با استفاده از ) K(و ثابت دمایی ) T0(رشد و نمو 
.انجام شد3و

=)1رابطه ( +
=)2رابطه (
=)3رابطه ( −

شیب معادلbو مبدأ برابر عرض از aباال روابط در 
دمايپایینهآستانSEهبراي محاسب.باشدخط رگرسیون می

Kontodimas(استفاده شد 5هرابطاز ) T0(رشد و نمو  et

al., 2004; Campbell et al., 1974 .(

=)5رابطه ( . +
=)6رابطه (

) y(هاي  مربع میانگین باقیماندهS2، )6و 5(روابط در 
تعداد نمونه Nو ها میانگین نمونهباشد، پارامتر می
مدل ایکموتو و از درجه، - مدل روزعالوه بر . باشدمی

رشد و دماي پایین همحاسبه مقادیر آستاننیز براي تاکاي 
). Ikemoto & Takai, 2000(نمو و ثابت دمایی استفاده شد 

) D(رشد و نمو ه، بین دور7هرابطبراي این منظور مطابق 
رشد و هضرب دما در دورعنوان متغیر مستقل و حاصلبه

.شدعنوان متغیر وابسته رگرسیون خطی برقرار به) DT(نمو 
=)7رابطه ( +

.SPSSافزارهاي براي انجام محاسبات آماري از نرم

Ver. . استفاده شدExcelو 16
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نتایج
خوار دونواريبرگهپرنتایج حاصل نشان داد که شب

دمایی هبه تکمیل تمام مراحل رشدي خود در محدودقادر
افزایش دما با ). 1جدول (سلسیوس است هدرج30تا 15
رشد و نمو تمام هدورسلسیوس، طول هدرج30تا 15از 

رشد و نمو جنینی هدور. مراحل زیستی حشره کاهش یافت
ترتیب در روز به52/19±49/0تا 34/6±20/0بین 

). 1جدول (سلسیوس متغیر بود هدرج15و 30دماهاي 
سن الروي بود، شش مراحل الروي به طور معمول شامل 

هدرج20و 15دماهاي در تعدادي از تکرارهااما در 
. الروي هم تشکیل شدهشت و هفت سلسیوس، سنین 

15حداکثر طول مدت رشد و نمو دوران الروي در دماي 
،دست آمدروز به43/119±46/3برابر با درجه سلسیوس

سلسیوس هدرج30و25که این مقدار در دماهاي در حالی
نمو در شد ورهبیشترین طول دور. بودروز 37کمتر از 

مششمربوط به مراحل الرو سن سلسیوس هدرج15دماي 
کمترین زمان الزم براي سپري شدن طول اما . و شفیره بود

30در دماي دوم و سوم رشد و نمو در الرو سن هدور
07/37±88/0شفیرگی ازهدور. سلسیوس رخ دادهدرج

30روز در 32/9±28/0سلسیوس تاهدرج15در دماي 
15در مجموع، افزایش دما از .سلسیوس متفاوت بودهدرج
رشد و نمو هسلسیوس، باعث کاهش طول دورهدرج30تا 

روز 12/52±71/0تا 30/179±58/3از نابالغ مراحل 
.شد

داري نشان داد که دما اثر معنیمدل خطی معمولی نتایج 
.Sزیستیرشد و نمو تمام مراحل میزان روي  siva داشته

دهد نشان می)R2(ضریب تبیین ). 4و 2هايجدول(است 
از ) رشد و نمومیزان (که چه نسبتی از تغییرات متغیر وابسته 

تغییرات (طریق رگرسیون به وسیله تغییرات متغیر مستقل 
گرماي مقدار کمترین که طوريبه. قابل توصیف است) دما

بیشترین و دوم و سوم الروي سن همرحلمربوط به مؤثر 
. بودششم الرو سن همرحلمربوط به مؤثر گرماي 

ه، آستاناز مدل خطی معمولیبر اساس نتایج حاصل
هپرشبنابالغ هرشد و نمو براي کل دوردماي پایین 

سلسیوس هدرج59/8±01/0خوار دو نواري برابر بابرگ
درجه تخمین -روز54/1023±57/34و ثابت دمایی آن

رشد و نمو و ثابت دمایی دماي پایین همقادیر آستان.زده شد
نیز تخمین زده شد که نتایج آن مدل ایکموتو و تاکاي طبق 

هبر این اساس، آستان. استشده ارائه )4و 3(در جدول 
نابالغ هرشد و نمو و ثابت دمایی براي کل دوردماي پایین

S. sivaسلسیوس و هدرج48/10±22/0ترتیببه
که با مقادیر شددرجه محاسبه -روز59/22±86/920

با توجه به . باشد، متفاوت میمدل خطی معمولیحاصل از 
از بیشتر مدل ایکموتو و تاکاي در ) r2(تبیین اینکه ضریب

نتایج آن نیز بنابراین دست آمده است، بهمدل خطی معمولی 
که کرد توان بیان میبه لحاظ آماري قابل اعتمادتر است و 

هاي تجربی برازش بهتري از دادهمدل ایکموتو و تاکاي در 
در هر دو T0کمترین مقادیر ).4جدول (وجود داشته است

دست آمده است و بهپنجم و ششم براي الروهاي سنین مدل 
تر این دو سن الروي در دماهاي پاییندهد که نشان می

توانند رشد و نمو خود میبهتر نسبت به سایر سنین الروي، 
. کنندرا آغاز 
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.آزمایشگاهیشرایطدرمختلفدماهايدرStreblote sivaنواريدوخواربرگيپرهشب) میانگین±SE(رشديمدتطول-1جدول
)درجه سلسیوس(دما  مراحل رشد

˚٣٠ تعداد ˚٢٥ تعداد ˚٢٠ تعداد ˚١٥ تعداد
20/0±34/6 63 19/0±85/8 63 36/0±35/13 63 49/0±52/19 63 تخم
24/0±74/5 44 18/0±39/4 53 34/0±13/8 40 37/0±42/18 38 1الرو سن 
16/0±09/3 35 17/0±92/3 46 25/0±65/6 37 30/0±68/13 33 2الرو سن 
15/0±16/3 31 18/0±12/4 42 31/0±51/7 35 41/0±37/15 31 3الرو سن 
23/0±07/5 31 19/0±59/4 42 39/0±63/10 35 63/0±53/15 30 4الرو سن 
26/0±16/9 31 25/0±50/8 42 45/0±12/13 35 65/0±10/21 30 5الرو سن 
34/0±35/10 31 49/0±93/10 42 49/0±37/15 35 53/0±67/28 30 6الرو سن 

- - - - 88/0±33/13 3 29/1±40/25 5 7الرو سن 
- - - - - - 45/1±67/22 3 8الرو سن 

64/0±74/36 31 70/0±52/36 42 73/1±63/62 35 46/3±43/119 30
مجموع 
الروي

28/0±32/9 31 29/0±60/10 42 50/0±37/19 35 88/0±07/37 30 شفیرگی
71/0±12/52 31 94/0±10/56 42 10/2±94/95 35 58/3±30/176 30 مراحل نابالغ

دماییيآستانهيمحاسبهو) DT= K+tD(دمادرنموورشديدورهضربحاصلونموورشديدورهبینيرابطهخطیرگرسیون-3جدول
درتکايوایکموتومدلدرStreblote sivaنواريدوخواربرگيپرهشبزیستیيمرحلههربراينیازمورد) K(درجه-روزو) t0(پایین

.مختلفدماهاي
P F r R2 Slope (t0) Intercept (K) مراحل رشدي

0000/0 39/416 87/0 76/0 45/0±24/9 42/6±37/133 تخم
0000/0 84/3047 98/0 96/0 23/0±41/12 53/2±36/55 1الرو سن 
0000/0 34/1710 97/0 94/0 29/0±79/11 47/2±57/50 2الرو سن 
0000/0 58/1893 97/0 95/0 28/0±11/12 70/2±70/52 3الرو سن 
0000/0 91/936 95/0 90/0 41/0±66/12 50/4±96/57 4الرو سن 
0000/0 64/547 92/0 84/0 44/0±26/10 44/6±07/119 5الرو سن 
0000/0 34/589 92/0 85/0 44/0±60/10 33/8±33/144 6الرو سن 
0000/0 7/1480 96/0 92/0 27/0±34/10 86/18±08/599 مجموع الروي
0000/0 7/2399 97/0 95/0 23/0±12/11 84/4±34/159 شفیرگی
0000/0 53/2134 97/0 94/0 22/0±48/10 59/22±86/920 مراحل نابالغ
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,t0(ي دمایی پایین ي آستانهمقایسه-4جدول  T0 ( و ثابت دمایی)K, DD (ي زیستیمورد نیاز براي هر مرحله
Streblote sivaدر مدل ایکموتو و تاکاي و مقایسه آن با مدل خطی معمولی.

R2
خطی معمولیمدل 

R2
مدل ایکموتو و تاکاي

b/1مراحل رشدي -a/b Slope (b) Intercept (a)

DD (˚C day-1) T0 (̊ C) t0±SE K±SE

77/0 5/26±45/132 034/0±97/8 76/0 45/0±24/9 42/6±37/133 تخم
40/0 61/9±15/96 18/0±17/7 96/0 23/0±41/12 53/2±36/55 1الرو سن 
69/0 79/2±91/52 17/0±06/11 94/0 29/0±79/11 47/2±57/50 2الرو سن 
74/0 54/2±19/53 14/0±70/11 95/0 28/0±11/12 70/2±70/52 3الرو سن 
51/0 12/7±03/84 14/0±24/9 90/0 41/0±66/12 50/4±96/57 4الرو سن 
55/0 58/13±76/212 05/0±17/3 84/0 44/0±26/10 44/6±07/119 5الرو سن 
59/0 32/15±82/218 03/0±80/5 85/0 44/0±60/10 33/8±33/144 6الرو سن 
78/0 61/32±42/719 01/0±77/7 92/0 27/0±34/10 86/18±08/599 مجموع الروي
81/0 00/8±00/200 02/0±20/12 95/0 23/0±12/11 84/4±34/159 شفیرگی
86/0 57/34±54/1023 01/0±59/8 94/0 22/0±48/10 59/22±86/920 مراحل نابالغ

بحث
میزاندما مهمترین عامل غیرزنده است که روي رشد، 

,Hallman & Denlinger(استثر ؤمو بقا رشد و نمو

براي درك رشد و نمومیزانارتباط بین دما و ). 1998
پیشگویی فراوانی و، ، پراکنششناسیزیستثیرات أت

اي داردکنندهنقش تعیینآفت هحشرهوضعیت حال و آیند
)Tobin et al., 2003 .( گیري از بهرهو کمک از طرفی با

و نیز آفت هحشررشد و نمومیزان و پیشگویی زمان 
مهم و هتوان برناممیبینی وضعیت آب و هوایی منطقه، پیش

Roy(کاربردي براي مدیریت آفت تدوین کرد et al.,

راستا انتخاب مدل ریاضی مناسب بنابراین در این ). 2002
. ضروریست،که بتواند این ارتباطات را بیان کند

با افزایش دما در این حشره تخم همرحلرشد و نموطول 
روز در دماي پایین به 52/19که از طوريبه،یابدکاهش می

که بهترین رسدروز در باالترین دما می34/6میزان ترین کم
سلسیوس هدرج30دماي تخم همرحلنمورشد و دما براي 
هر مرحلهرشد و نموکمترین طول مدت . شدبرآورد 

بود که دوم الرو سن ،پرورش یافته روي دماهاي مختلف
باشد اما بیشترین نشانگر حساسیت این مرحله به دما می

و 15شفیرگی در دماي هدر مرحلو مطول مدت رشد و ن
30و 25در دماي ششم سلسیوس و الرو سن هدرج20

دست آمد که نشانگر کمترین حساسیت هسلسیوس بهدرج
تر شدن زمان فعالیت طوالنی. این مراحل به دما هستند

ین هفتم و سن(الروها و به وجود آمدن سنین الروي بیشتر 
این است که دماي مؤید در دماي سردتر، ) الرويهشتم 
هباعث ایجاد حداقل آستان) سلسیوسهدرج15(پایین 

دمایی پایین در برخی سنین الروي شده و به طور مستقیم 
باعث تعداد بیشتر سنین الروي نسبت به حالت پرورش 

رفتاري نیز در هالروها در دماي بهینه شده است که این نمون
هروي گون2005در سال Molinaو Calvoتحقیقات

Streblote panda Hübnerدر بنابراین . شده استده دی
و امکان بقا مراحل الروي رشد و نمومورد مطالعه، همنطق

، با )در فصل پاییز و زمستان(در شرایط فصلی سردتر
پوست اندازي و هادامو نیز طوالنی شدن مراحل رشدي
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رشد و نمو. شودحاصل میسنین الروي بیشتر ایجاد 
25در دماي کنوکارپوسدو نواري روي خوار برگهپرشب

تر اتفاق افتاد که این سلسیوس خیلی سریعهدرج30و
قسمت رو به جنوب موضوع قرار گرفتن الروها روي 

درجه در طول -نیاز به این روز. کنددرختان را توجیه می
فصل پاییز و زمستان باعث حرکت الروها به سمت قسمت 

ا در فصل پاییز رو به جنوب شده تا بتوانند بیشترین مقدار دم
. دست آورندو زمستان را به

هاي حاصل از این تحقیق که بیشترین با توجه به داده
از S. sivaبراي سپري شدن یک نسل سرعت رشد و نمو 

سلسیوس مشاهده شد، هدرج30در دماي مراحل نابالغ 
تري را براي شرایط بهینهسلسیوسهدرج30دماي بنابراین 

نتایج تحقیق .خوار فراهم کردبرگهپررشد و نمو این شب
.Sاي دیگر از همین جنس به نام گونهروي  panda نشان

هي سلسیوس بهترین دماي بهیندرجه31و 28دماي داد که 
,Clavo & Monila(باشد براي این حشره میرشد و نمو

2005  .(
امکان دوم دمایی پایین در الرو سن هآستانمیزان کم 

هاي سردتر در بقاي آنها در شروع فصلرا سازش نوع یک 
دمایی پایین سنین آخر الروي ههمچنین آستان. کندفراهم می

در بقاي الروها در آخر فصل پاییز و را نیز سازش مهمی 
کند، فراهم شدت کاهش پیدا میاوایل فصل زمستان که دما به

مؤید مدل مذکور هاي انجام شده با دو سازد که محاسبهمی
در S. sivaبر خالف S. pandaهاما اینکه گون. باشداین می

هآستانمقدار به نسبت باالیی از سنین اول الروي داراي 
& Clavo(دمایی پایین نسبت به الروهاي سن آخر دارد 

Monila, 2005 (آنها در فعالیت و به نوع گونهتوان می
در مناطقی از S. pandaپراکنش (مناطق اکولوژي متفاوت 

در ،باشدمیدر فصل گرم سال و آفریقا شمال اسپانیا و 
در و در جنوب ایران S. sivaو فعالیت که پراکنشصورتی

کامل شدن مراحل . نسبت داد) استفصل معتدل و سرد سال
مراحل الروي در دماي شرایط فصلی پاییز و ویژه رشدي به

الروها در طی خواري و بقاي زمستان، باعث فعالیت برگ
هاي در همین رابطه تفاوت. ها در بوشهر خواهد شداین فصل

به شرایط آب و هوایی خاص را S. pandaهرشدي گون
& Calvo(دهند مناطق انتشار و پراکنش آن نسبت می

Molina, 2005.(
ههر مرحلو نمورشدکه بیانگر سرعت یرگرسیونروابط 

در و دما را رشد و نموهزیستی است توانست به خوبی رابط
تبیین که همبستگی و یب اهمچنین ضرکند، توجیه این حشره 

رشد و دماست نیز میزان دار بین معنیهنشانگر وجود رابط
به ها با اطمینان باال این موضوع را در این سري از آزمایش

دمایی ه، آستانرشد و نمومیزان اختالف در .اثبات رسانید
یک گونه با مراحل مختلف رشدي مؤثر گرماي پایین و 

دیگر حتی از یک جنس ممکن است متفاوت باشد که هگون
تواند بر اثر نوع میزبان، تغییرات محیط، فعالیت حشره این می

پراکنش ههاي مختلف سال و شرایط اکولوژي منطقدر فصل
,Ikemoto(حشره باشد 2005; Dent & Walton, 1997;

Pedigo & Zeiss, 1996 .(هگونS. siva نیز با وجودي که
.Sهگونبا pandaهاي از یک جنس هستند داراي تفاوت

چندین هنتیجتواند باشند که این میمیاز این نظر آشکاري 
، عامل ازجمله شرایط آزمایشگاهی، کیفیت مواد غذایی

انتشار طقاجغرافیایی منوضعیت آب و هوایی و شرایط 
طول دوران و کیفیت مواد غذایی تأثیر در رابطه با . باشد

نشان دادند که 2004در سال Monilaو Clavo،رشدي
Retama sphaerocarpaروي گیاه میزبان S. pandaهگون

(L.)هتر نسبت به گونسریعArbutus unedo (L.)رشد و نمو
،رساندتر به پایان میسریعخود رایستی کند و مراحل زمی

عالوه بر دما وابسته به رژیم ها نتیجه گرفتند که رشد الرو
تواند به عنوان رژیم غذایی میمیزبان به. باشدنیز میییغذا

خوار دو نواري را برگهپرفعالیت رشدي شبمؤثر طور 
Farrar(قرار دهد تأثیر عالوه بر دما تحت  et. al., 2015.(

مواد غذایی با کیفیت عامل دماي نامطلوب به همراه بنابراین 
دماي بهینه و را کاهش دهد و رشد و نموتواند پایین می

و نمو مراحل مختلف تواند رشد مواد با کیفیت خوب می
سریع کند و باعث خطر یک گونه ترا رشدي یک حشره 

به صورت بسیار زیاد کنوکارپوسدرختان هتوسع. آفت شود
هاي جنوبی ممکن است نه تنها باعث در تمام مناطق استان
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سببخوار دو نواري شود بلکه برگهپرشبهبهبود تغذی
هر . شودمنطقه هاي بومی طغیان و خسارت به دیگر گونه

واند تمیهاي جنوب ایران نوع آب و هوا و اقلیم استانچند 
S. sivaجمعیت پویایی تراکممستقل ازیک عاملعنوان به

. دهدقرار تأثیر هاي بسیار گرم تحت در تابستانویژه را به
هایی که گونه)Trudgill)1995بر اساس مطالعات 

، در دماهاي پایین دارند)T0(پایین دمایی هآستانکم مقدار
هاي سازگار در مناطق که گونهحالیکند، دررشد میتر سریع

نابراین ب. دهندتري نشان میسریعرشد ،باالترگرم در دماي 
هاي مناطق گرمسیري جمعیت گونهانتظار بر این است که 

در مقابل ،تر باشندپایینKو میزانترباالT0مقدار داراي 
گرمسیري و معتدله داراي مناطق نیمههايگونهجمعیت 

). Trudgill, 1995(باشدبیشتر میKکمتر و T0میزان 
ها در مناطق گرم که گرمایی گونهاز برخی دافراهمچنین 

میزاناگرچه ، داشته باشندسلسیوس هدرج30باالتر از 
توانند زندگی خود را کامل میامارگ و میر باالیی دارندم

ها این در حالیست که برخی گونه. )Shirai, 2000(کنند 
Thiacidas postic(خوار کنار برگهپروانمانند  Walker (

Farrar(در جنوب ایران  et al., 2001; Farrar &

Karampour, 2008 ( دو نواري خوار برگي پرهشبوS.

siva را هاي معتدل و سرد فصلمناطق گرم، براي سازش در
مراحل و کنندانتخاب میرشد و نمواي و براي فعالیت تغذیه

. نمایندکامل میقبل از شروع فصل گرم خود را رشد و نمو
آفت عنوان بهدو نواري خوار برگهپرسازش شباولین 

فعالیت در فصل غیر ،و آکاسیاکنوکارپوس، درختان کنار
سازگاري این گونه حشرات در آب و هوایی . باشدگرم می

شبیه بوشهر گامی در راستاي تکامل این حشرات با 
هپربنابراین شب. استهاي بسیار گرم این مناطق تابستان

هاي ماه(دو نواري در بوشهر در اوایل فصل پاییز خوار برگ
-ماه به سرعت روزو اوایل فصل زمستان در دي)آبان، آذر

و اواخر کند و نسل اول خود را کامل ها را جمع میدرجه
زمستان نسل دوم آغاز و تا اوایل فصل بهار ادامه پیدا 

ته شده در هاي انباشدرجه-حقیقت میانگین روزدر . کندمی
تعداد نسل حشره باشد که در هتواند نشانهاي مختلف میماه

تواند سه پره تا اواخر اردیبهشت حداکثر میاین گونه شب
ماه و نسل به وجود آورد اما سردي هوا در اواخر دي

تشکیل دو نسل نهایت ماه باعث توقف رشد و در بهمن
هوا رو به در اواخر اسفندماه زمانی کهبهارنسل. شودمی

شوند که این نسل حاصل تدریج ظاهر میگرمی است به
اي که در اوایل حشرات مادههوسیله هاي گذاشته شده بتخم
از شروع . باشندماه ظاهر شدند، میواخر آذراماه و یا آبان

گرماي بهار و تا فصل بسیار گرم تابستان فعالیت این حشره 
آنچه اهمیت دارد این . کندگذرانی میمتوقف شده و تابستان

بالغ به طور مشخص هاز تخم تا ظهور حشرهاست که مرحل
کند و در هاي موفق این حشره را تعیین نسلمیزان تواند می

.Sهگون. دهدشرایط آزمایشگاهی تا پنج نسل تشکیل 

pandaتا اواسط ) آوریل(تواند از اواخر فروردین می
& Calvo(ایجاد کند دو نسل کامل ) آگوست(شهریور 

Molina, 2005(،هپربوشهر شبهدر صورتی که در منطق
تا اواسط اردیبهشت به علت S. sivaدو نواري خوار برگ

چنین مدل فنولوژیکی براي . شودگرما فعالیتش متوقف می
این گونه حشرات در این مناطق با شرایط آب و هوایی 

& Grassberger(خاص دور از انتظار نیست  Reiter,

تعداد چهارS. pandaهتحقیقات دیگر روي گون). 2002
پراکنش هو در جایی دیگر در منطق) Huertas, 1980(نسل 

گزارش ) Calvo & Molina, 2005(آفت دو تا سه نسل 
.شده است

تر رشد سریعهاجازدر استان بوشهر هاي معتدلزمستان
ها بالغزودترظهور در نتیجهکند، را فراهم میاین نسلفرادا

بالقوه، قابلیت این.درپی خواهد داشترا بهار سال بعددر
روي گیاهان وارداتی را تعداد نسل بیشتر این حشره امکان 

هاي بومی ارزشمند از و آکاسیا و حتی گونهکنوکارپوسمثل 
کند که خطر نظر تولید میوه مثل درختان کنار فراهم می
همچنین . دهدطغیان این گونه و خسارت آن را افزایش می

در اواخر پاییز و اوایل زمستان و تا اواسط سردتررایط ش
درپی خواهد را و توقف رشد تأخیر زمستان در بوشهر یک 
شود و اواخر هاي جدا از هم میداشت که باعث نسل

به . شودتدریج ظاهر میبه) نسل بهاري(زمستان نسل دوم 



...پایین دماي برآورد آستانه158

الرورشدي کاهشبقا وکاهش افتادن رشد، تأخیر 
وغیرمستقیم کیفیت مواد غذاییبه دلیل اثراتعالوه بر دما 

. )Calvo & Molina, 2005(باشدتواند میگیاهفنولوژي
در اسپانیا در طول سالدتوانمیS. pandaالروچراکه این

;Calvo & Molina, 2005(فعالیت کند  Huertas, 1980(
از یک طرف ممکن ، زیرابا این تحقیق هم خوانی ندارد

است گونه و از طرف دیگر شرایط آب و هوایی متفاوت 
. باشد

با توجه به مدل ایکموتو و تاکاي ویژه بهمدل ریاضی 
تواند توصیف می،تبیینضریب همقایسدقت باالتر بر اساس 

.رشد داشته باشدمیزانخوبی از ارتباط بین دما و و تطبیق 
که با کمک ، )DD(درجه -روزاین مدلبه طور خالصه،

تعیین براي تواندمی،هاي انجام شده بدست آمدآزمایش
و طول مدت رشد و نمو مراحل مختلف رشدي، نسلتعداد 
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