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مقدمه

درختان ُکنار مورد حمله انواع بندپایان قرار می گیرند که یکي از مهم ترین آن ها 
پروانه برگ خوار ُکنار است. الروهاي این حشره از برگ هاي گونه های مختلف درختان 
ُکنار تغذیه می کنند و ضمن ایجاد ضعف عمومي در درخت، عملکرد میوه را به شدت 
کاهش مي دهد. شدت حمله در برخي فصول و سال ها به اندازه ای زیاد است که درختان 
را عاري از برگ می کند و باتوجه به شرایط آب وهوایي گرم و خشک استان بوشهر، 

حیات این درختان را تهدید می کند. 
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پراکنش جغرافیایی

پروانـه برگ خـوار ُکنـار در اغلـب نقـاط کم ارتفاع اسـتان بوشـهر حضـور دارد و از 
بـرگ گونه هـاي مختلـف درختـان ُکنـار تغذیـه می کند. مناطق انتشـار این حشـره 
در استان بوشـهر بخش هایـی از شهرسـتان های دیلـم، گنـاوه، دشتسـتان، بوشـهر، 
تنگسـتان، دشـتي، دیـر و کنـگان اسـت. تراکـم پراکنـش ایـن حشـره در مناطـق 

کم ارتفـاع و نزدیـک سـاحل بیش تـر اسـت. 

میزبان ها

میزبان هاي این حشره در استان بوشهر فقط انواع گونه ها و واریته های درختان ُکنار و 
تک میزبانه است. فعالیت این حشره در طبیعت روي دیگر درختان گرمسیري و پوشش 

همراه ُکنار مشاهده نشد.

مشخصات ظاهری و ریخت شناسی

تخم

تخم پروانه برگ خوار کنار شکل مینیاتوري خاصي دارد که متوسط قطر، ارتفاع 
قسمت استوانه ای و ارتفاع گنبد روی آن در جدول 1 بیان شده است. قسمت استوانه ای 
آن از تیرک هایی تشکیل شده که دور تا دورش به وسیله رشته هایی پوشیده  شده است و 
هفت عدد )و به ندرت هشت عدد( تیرک به قسمت باالي استوانه متصل شده است. رأس 
می دهد.  تخم  به  گنبد  شکل  که  می شود  وصل  کوچک  حلقه  یک  به  تیرک ها  این 
دورتا دور آن نیز با رشته های عرضي پوشیده می شود که الروهای این حشره یکي از 
ستون ها را می جوند و خارج می شوند. بعد از خارج شدن الروها، دسته های تخم شفاف و 

سفید به نظر می رسند )شکل های 1 و ۲(.
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جدول 1- متوسط قطر، ارتفاع قسمت استوانه ای و ارتفاع گنبد آن

0/8۵ میلی مترمتوسط قطر تخم ها برحسب میلی متر

0/۴3 میلی مترارتفاع قسمت استوانه ای آن برحسب میلی متر

0/۲1 میلی مترارتفاع گنبد روي آن برحسب میلی متر

شکل 1- دسته تخم پروانه برگ خوار ُکنار روی برگ
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شکل ۲- دسته تخم پروانه برگ خوار ُکنار روی شاخه

الرو

به طور کلي الرو این حشـره به شـکل اسـتوانه ای کشـیده اسـت که مشخصات 
زیر را دارد:

g سه جفت پاي سینه ای، پنج جفت پاي شکمي و پوشیده از مو؛

g  الرو تازه تفریخ شده یا الرو نئونات داراي سر سیاه کوچک؛

g  وارونه روي سر الرو سن سوم رشد کرده است؛ Y عالمت

g  روي بدن الروها دو دسته مو مشاهده می شود که یک دسته از موها روشن است و
دسته دیگر تیره؛ 

g  الرو سن پنجم دارای رنگ زمینه زرد زیتوني است که در مرحله پیش شفیرگي
قبل از دیاپوز به رنگ سبز پریده یا زرد کم رنگ می گراید. طول الرو به طور متوسط 

۵0 میلی متر است )شکل های 3 و ۴(.
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شکل 3- رفتار تجمعی و فعالیت الروهای سن اول پروانه برگ خوار ُکنار

  

شکل  ۴- الرو سن پنجم پروانه برگ خوار ُکنار
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شفیره

در زمـان تشـکیل پیش شـفیره، الرو بالـغ بعـد از تغذیـه کامـل به تدریـج تغییـر 
رنگ می دهـد و بـه زرد کم رنـگ تبدیـل مي شـود. در زمـان تشـکیل پیلـه تمـام 
موهاي بـدن می ریـزد، طـول الرو کاهـش مي یابد و سـپس یـک پیله محکـم خاکي به 
دور خـود تشـکیل مي دهد. این پیلـه از نخ هـاي ابریشـمي سـاخته  شـده و به وسـیله 
موهـاي ریخته شـده و خـاک و خرده برگ تقویت  می شـود که الرو داخل آن اسـتراحت 
در  کوچـک،  تپه هـاي  اطـراف  عرصه هاي جنگلـي  در  پیله هاي ِگلـي  ایـن  مي کنـد. 
شـکاف ها و درزهـا و زیـر بوته هـا در دل خـاک یافـت می شـوند )شـکل ۵(. شـفیره از 
نـوع معمولـی پروانه هـا و در داخـل پیلـه تشکیل می شـود و در هـر دو جنـس بـه رنگ 

قهوه اي روشـن اسـت.
  

شکل  ۵- پیله خاکی پروانه برگ خوار ُکنار
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حشرات بالغ نر و ماده

خرطوم حشرات کامل تحلیل رفته است، پالپ سه بندي و کوچک به سمت باالست و 
بند سوم کوچک تر از بند اول و دوم است. روي چشم هاي مرکب نقاط و لکه هاي سیاه 
فراواني دیده مي شوند )شکل 6(. شاخک ها پَرَوش است و پیشاني و سینه به طور کامل 
پوشیده از فلس است، مخصوصاً قسمت پشت سینه فلس هاي انبوه و کپه اي دارد. پاها 
پوشیده از فلس هاي خاکستری رنگ متمایل به قهوه اي است که نوارهاي تیره روي آن 

مشاهده مي شود. سایر مشخصات حشرات بالغ نر و ماده در جدول ۲ ذکر شده است.
 

شکل 6- حشره ماده بالغ پروانه برگ خوار ُکنار



16
پروانه برگ خوار ُکنار و مدیریت مبارزه با آن

جدول ۲- مشخصات ظاهری حشرات بالغ نر و ماده

طول حشرات ماده
16-۲0 میلی متر برحسب میلی متر

عرض حشرات ماده با
 بال هاي باز 

برحسب میلی متر
۴0-۴۴ میلی متر

طول حشرات كامل نر 
1۲-1۵ میلی متربرحسب میلی متر

عرض حشرات كامل نر با 
3۲-3۵ میلی متربال هاي باز برحسب میلی متر

مشخصات سر، سینه و
 بال هاي جلو حشرات

- سر، سینه و بال هاي جلو خاکستري مایل به قهوه اي است 
که نوارها و خطوط موج دار تیره دارد.

- دو جفت نوار به صورت موجي روي بال جلویي قرار دارد.
- نوار موج دار انتهاي بال توسط نوارهاي تیره عمودي که 

شش عدد است، به سمت انتهاي بال کشیده شده است.

بال هاي عقبي سفید هستند و در ماده ها یک نوار موج دار مشخصات بال هاي عقبي
کم رنگ در انتهاي بال دیده مي شود.

از  بلوغ هستند. یعني در زمان الروی  از  حشرات کامل دارای تخم رسیده قبل 
مواد غذایي به طور کامل استفاده مي کنند. در نتیجه تمام تخم ها در زمان ظهور حشره 
کامل رسیده هستند. بنابراین تمام غذاي دوره الروي براي تخم گذاری ذخیره مي شود. 
در این حشره قطعات دهاني کاماًل تحلیل رفته است؛ چون به تغذیه نیازي ندارد. اندازه 

حشرات ماده از نرها بزرگ تر است و شکم آن ها سنگین تر و قطورتر است.
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زیست شناسی

حشره کامل به طور معمول و در صورت مساعد بودن دارای چند نسل است که این 
نسل ها به شرح زیر است:

 نسـل اول: حشـرات کامل نسـل اول در فروردین و اوایل اردیبهشـت به  تدریج 
در طبیعـت ظاهـر می شـوند. در خـرداد، تیـر، مـرداد، شـهریور و اوایـل مهـر کـه این 
حشـرات در طبیعـت فعالیـت ندارند، به  صورت پیش  شـفیره درون پیلـه خاکی )حالت 

به سـر می برند. تابسـتان گذران( 
 نسل دوم: اولین حشرات کامل نسل دوم در ماه  هاي آبان و آذر ظاهر می شوند. 
 نسـل سـوم: در صورت مسـاعد بودن هوا، نسـل سـوم ایـن آفـت فعالیت خود 

را در اواخـر دی شـروع می کند. 
ظهور حشرات بالغ در طبیعت به  تدریج اتفاق می افتد. بنابراین تمام مراحل زندگي 
هم  زمان با هم قابل مشاهده است. بعد از اینکه الروها تغذیه کامل کردند، از درخت 
پایین می آیند و پس از جست وجو در محل  هایي مانند شکاف  هاي سطح زمین، زیر 
خار و خاشاک، زیر کلوخه  ها و مکان  هاي امن مخفی می شوند و سپس پیله خاکي 
تشکیل می دهند و داخل آن استراحت می کنند. پروانه برگ خوار ُکنار از فروردین 
تا اردیبهشت  در نسل اول بهاره و از آبان تا آذر در نسل دوم پاییزه )و درصورتی که 
نسل سوم به وجود آید، از دي تا بهمن و حتي اوایل اسفند( به تدریج در طبیعت 
داراي  بوشهر  استان  در  این حشره  بنابراین  مي کند.  تخم گذاری  و  ظاهر می شود 
است  اردیبهشت   و  فروردین  در  اول  نسل  فعالیت  است.  سال  در  نسل  سه  تا  دو 
که الروها پس از فعالیت و رشد کامل، در طول خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر 
به صورت پیش شفیره داخل پیله ها استراحت مي کنند. نسل اول و احیاناً نسل دوم 
در آبان، آذر، دي، بهمن و اوایل اسفند است. نسل اول کاماًل از نسل دوم جداست؛ اما 
نسل دوم و  نسل سوم )اگر وجود داشته باشد( با هم هم پوشاني دارند. در هر نسل 

دسته های تخم سنین مختلف الوري و حشرات بالغ مشاهده می شوند.
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حشرات کامل پس از ظاهرشدن در طبیعت فعالیت خود را شروع می کنند و پس 
از جفت گیری در یک دوره 3 تا 6 روزه در چند نوبت تخم گذاري می کنند. این حشره 
تخم هاي خود را به صورت دسته های چسبیده به هم در چند ردیف پشت برگ های 
انتهاي شاخه درختان ُکنار قرار می دهد. همچنین در مواردي دسته های تخم روي 
شاخه های جوان درختان ُکنار مشاهده شد )مثل پروانه تخم انگشتري، با این تفاوت 
که به صورت حلقه کامل گذاشته نمی شود(. تعداد تخم در هر دسته بین 81 تا 
۴۲۵ عدد در طبیعت مشاهده شد. این حشره در تمام نسل ها داراي 6 سن الروي است.

نحوه تغذیه و خسارت

الروهاي سنین اول تا سوم به  صورت دسته جمعي فعالیت مي کنند. اگر تعداد الروها 
بیش تر باشند، فعالیت بیش تری از خود نشان مي دهند. تغذیه الروهاي سنین اول تا 
سوم از پارانشیم1 برگ  هاي یک شاخه است و اصوالً از رگ برگ  ها تغذیه نمی کنند. 
نحوه فعالیت و استقرار الروها روي برگ به صورتی است که سر الروها همگي در یک 
امتداد قرار مي گیرند و در یک محل تغذیه مي کنند. الروهاي سن دوم از لبه  هاي برگ ها 
از تمام برگ به  جز رگ برگ اصلي تغذیه مي کنند، سپس  تغذیه می کنند و کم کم 
گسترش مي یابند و به  طرف شاخه هاي باالتر حرکت مي کنند. فعالیت الروهاي سن چهارم 
به صورت انفرادي است و از تمام برگ به جز رگ برگ اصلي تغذیه مي کنند. الروهاي 
سن چهارم و پنجم از تمام قسمت هاي برگ، دم برگ ها و حتي شاخه هاي سبز و نازک 

تغذیه می کنند.

1- پارانشیم بافت گیاهی عموماً نرم و نسبتاً نامشخص است که فاصله  میان بافت های دیگر را پر می کند.
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مراحل آلودگی، حمله و خسارت الروها و حشرات پروانه برگ خوار ُکنار 

 مرحله اول: آلودگي یا محل مورد حمله الروها در ابتدا به علت فعالیت تجمعي 
الروها از دور به صورت موضعي نمایان است. به دلیل تغذیه الروها از پارانشیم برگ ها، 
برگ های انتهاي شاخه  هاي آلوده رنگ پریده می شوند و توري شکل به نظر می رسند. 
از یک  آلودگي برگ های یک شاخه  با گسترش  بعد  مرحله دوم: در مرحله   
قسمت درخت شفاف و توري مانند به نظر می رسند. این حالت در شاخه های هم جوار 
نیز فضوالت  تغذیه می کنند. در زیر درخت  تمام برگ  از  زیرا الروها  دیده نمی شود؛ 

زیادي ریخته می شود. 
 مرحله سوم: در مرحله سوم برگ هاي چندین شاخه هم جوار خورده می شوند و 
اگر خسارت زیاد باشد، تمام درخت عاري از برگ می شود. بررسی های انجام گرفته 
در طبیعت نشان داد که این حشره به نهال ها و درختان با ارتفاع کم تر از یک متر 

حمله نمی کند )شکل های 7 و 8(.
 

شکل 7- خسارت الرو پروانه برگ خوار ُکنار
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شکل 8- خسارت الرو سنین اول پروانه برگ خوار ُکنار

دشمنان طبیعي

چند گونه مگس از خانواده تاکینیده قادر است الروهاي این حشره را در طبیعت پارازیته 
زیست شناسی و  نظر  از  چه  خانواده  این  مگس های  گونه های  زنبورها  از  بعد  کند. 
مناسبی  مکان  )زیستی(  بیولوژیک  مبارزه  در  آن ها  از  استفاده  و  تعداد  نظر  از  چه 
را اشغال می کنند. الروهای حشرات این خانواده پارازیت ملخ ها، سن ها، پروانه ها و 
سوسک ها هستند و تاکنون از آن ها در مبارزه بیولوژیک )زیستی( استفاده زیادي 
شده است. الرو این مگس ها به گونه ای از محتویات داخل بدن میزبان )پروانه برگ خوار( 
تغذیه می کنند که فقط پوسته الرو و کپسول سر باقي می ماند. الرو این مگس ها 
پس از تغذیه و رشد کامل، از داخل بدن میزبان خارج می شود و در داخل پیله و در 
مجاورت الرو ازبین رفته میزبان، به شفیره تبدیل می شوند. در برخي موارد پوپاریوم 
این مگس ها در داخل خاک ظروف پرورش تشکیل شدند و تعدادی نیز در داخل 
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فضوالت الرو میزبان و نزدیک پیله ها به وجود آمدند. همچنین تشکیل پوپاریوم در 
درون پوسته باقي مانده الرو نیز مشاهده شده است. از الرو درون پیله این حشره بین 

1 تا ۵ عدد مگس پارازیتوئید خارج می شود )شکل 9(.
 

شکل 9- الرو پروانه برگ خوار ُکنار پارازیته شده توسط مگس پارازیتوئید 
)الرو سالم و مگس پارازیتوئید در باال و الرو پارازیته شده و پوپاریوم )شفیره( مگس در پایین(

امکان کنترل بیولوژیک

دو گونه مگس از خانواده تاکینیده الروهاي این حشره را در طبیعت پارازیته می کند. 
گونه های مختلف این خانواده پارازیت ملخ ها، سن ها، پروانه ها و سوسک ها هستند و 

تاکنون از آن ها در مبارزه بیولوژیک استفاده زیادي شده است.
نحوه فعالیت این مگس ها به این صورت است که مگس بالغ روي بدن الرو میزبان 
)پروانه برگ خوار ُکنار( تخم گذاری می کند؛ سپس الرو پس از تفریخ، بدن میزبان را 

سوراخ می کند و مستقیماً وارد بدن میزبان می شود.
گونه دیگری از مگس روي برگ ها تخم گذاری می کنند. الرو میزبان همراه برگ ها 
تفریخ می شوند و  تخم ها  این  میزبان،  بدن  به  ورود  از  پس  می خورد.  را  تخم ها  این 
شروع به فعالیت می کنند و از محتویات بدن میزبان تغذیه می کنند. درصورتی که 
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الروهاي پروانه پارازیته شده باشند، به فعالیت خود ادامه می دهند و در آخر پیله ای 
خاکي تشکیل می دهند. در این زمان الرو مگس بدن میزبان را منهدم می کند. 
مالحظه می شود که الروهاي پروانه خسارت کامل خود را به درختان ُکنار وارد می کنند؛ 
اما پارازیتوئید باعث کاهش جمعیت در نسل بعد می شود. از پیله های این حشره بین 

یک تا سه عدد مگس پارازیتوئید خارج مي شوند.

کنترل

سایر روش های کنترل این حشره به شرح زیر است:

g  زیر نظرگرفتـن آفت و دشـمنان طبیعـي )مانیتورینگ یا پایش(: بر اسـاس
تغییـرات جمعیـت ایـن حشـره، بازدید هایي در اوایـل فروردین و آبـان در طبیعت 

انجام شـود و مناطقي که تراکم حشـره زیاد اسـت، مشـخص شـوند.

g  ارزیابـی خسـارت آفـت: خسـارت آفـت در مناطـق مختلـف و روي درختـان
ارزیابي شـود.

g  شـخم زمین: شخم شـدن زمین باعـث ازبین رفتن پیله ها و شـفیره ها مي شـود؛
بنابرایـن در مناطقـي کـه باغـات ُکنار وجـود دارند، یکـي از بهترین روش ها شـخم 

عمیق است. 

g  .مبـارزه مکانیکـی: علیه الروهایي کـه به  صورت دسـته جمعی فعالیت مي کنند
در سـال هایی کـه جمعیـت آفـات زیاد باشـد، مبـارزه مکانیکي پیشـنهاد می شـود. 
چـون ایـن آفـت به صـورت لکـه ای1 در طبیعـت ظاهـر می شـود و نیـز در سـنین 
اول تـا سـوم به صـورت تجمعـي فعالیـت می کنـد، می تـوان بـا قطع حداکثـر دو تا 
چنـد شـاخه کوتـاه و بـدون اسـتفاده از سـموم با این حشـره مبـارزه کـرد. بنابراین 

1- یعنی حتی اگر در منطقه ای آلودگي زیاد باشد، تعدادي از درختان دچار آلودگي شدید می شوند و قسمت های دیگر 
یا آلودگي کم دارند یا بدون آلودگي هستند.
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بـا مدیریـت مبـارزه بـا آفت و بدون خسـارت به محیط زیسـت و دشـمنان طبیعي و 
موجـودات غیرهـدف مي تـوان بـا این حشـره در موقـع لزوم مبـارزه کرد.

g .کنترل زراعی: با هرس کردن شاخه  های آلوده و شخم عمیق باغ  های ُکنار

g .حفاظت و حمایت از دشمنان طبیعی موجود و استفاده نکردن از سموم شیمیایی
در شـکل 10 خسـارت پروانـه برگ خوار در بـاغ ُکنار و همچنین یک بـاغ ُکنار را 
مشـاهده می کنید کـه پروانـه برگ خـوار در آنجا بـا روش  های غیرشـیمیایی کنترل 

شده است.
   

شکل 10- خسارت پروانه برگ خوار )باال(، باغ ُکنار کنترل شده با روش های غیرشیمیایی )پایین(
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