
پروانه سفید برگ خوار بلوط به صورت گسترده در بخش های جنوبی جنگل های زاگرس طغیان کرده است و 
طبق معمول، رسانه ها، طرفداران محیط زیست و الجرم مسئوالن ملی و منطقه ای پیگیر یک راه حل سریع و 
اورژانسی هستند. در حالی که با توجه به شرایط پیش آمده، بارها و بارها بر موضوع مدیریت پایدار اکوسیستم 
زاگرس و لزوم پذیرش یک رویکرد جامع حفاظتی و احیا، تأکید و اذعان شده بود، ظهور خشکیدگی ها 
و زوال ناشی از آفات و بیماری ها بیشتر به عنوان پدیده ثانویه حاصل از به هم خوردن شرایط اکولوژیک 
و  آل منصور  پایش  و  مطالعات  به ویژه  و  پژوهشگران  مطالعات  به  توجه  با  است.  مطرح  رویشگاه ها  این 
همکارانشان در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس مشخص شده است، شرایط محیطی رویشگاه، 

زمینه ساز این نوع طغیان هاست. در این مطالعه به جمع بندی جالب توجهی اشاره می شود:
1- این حشره در رویشگاه هایی با خاک فقیر و اقلیم خشک و گرم، گسترش پیدا می کند.

2- این حشره در مراحل الروی در سنین مختلف، در زیر پوستک درختان مسن و شکاف های ایجاد شده 
در آنها و حتی در سال هایی که طغیان روی می دهد، در شکاف خاک های سطحی، زیر برگ ها و شاخه های 

افتاده و خزان شده زمستان گذرانی می کند.
3- این حشره دارای دشمنان طبیعی بسیاری است.

4- این حشره برای تولید مثل و تکثیر، ظرفیت باالیی دارد.
5- جفت گیری در هر نسل از این حشره، یکبار اتفاق می افتد. 

با توجه به یافته های خوب علمی پیرامون چرخه زندگی این حشره و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن، 
همچنین نیازهای آن به شرایط اکولوژیک خاص، همان طور که پیش از این اشاره شد، دوباره بر جنگل های 
زاگرس و نحوه مدیریت آنها تأکید می شود. ساختار طبیعی جنگل های زاگرس تحت تأثیر برخورد ناپایدار 
انسان در قرن های گذشته، چرای مداوم دام، زراعت زیراشکوب و برداشت های مضاعف از درختان به طور 
کامل از بین رفته، لخت بودن خاک، خشک سالی ها، ظهور پدیده تغییر اقلیم و بارش های شدید و سیل آسا 
سبب شسته شدن خاک و فرسایش آن شده،تا جایی که ظرفیت حیاتی خود را اعم از مواد آلی، مواد معدنی 
و میکروارگانیزم ها از دست داده است. فقیر کردن خاک، ظرفیت زادوری از بذور را به جزدر مناطق قرق شده 
اتفاق  به صورت شاخه زاد  بیشتر  تکثیر،  و  است  رسانده  به صفر  عمل  در  دسترس  غیرقابل  مناطق  در  یا 
می افتد، درنتیجه، جنگل به سمت تک درختان هم سال و کهن سال هدایت شده است، کاهش تنوع گونه های 
درختی و درختچه ای و گیاهان علفی زیر اشکوب، امکان ایجاد آشیان اکولوژیک مختلف و متنوع را فراهم 
نمی کند، این آشیان ها، سبب حضور سایر حشرات و موجودات زنده می شوند که نقش دشمنان طبیعی را 
بازی می کنند. از طرفی با توجه به ظرفیت پایین رویشگاه و فقیر بودن آن ازنظر ظرفیت حفظ رطوبت و مواد 
غذایی، تنه های باقی مانده درختی با ضعف های اکولوژیک و فیزیولوژیک رو به رو هستند و توانایی مقاومت 
در برابر خشکی، آتش سوزی و آفات را از دست می دهند. نبود ساختار طبیعی جنگل در این مناطق سبب 
بروز انواع زوال ها در آینده است. بنابراین، تا زمانی که دستگاه های مسئول پیشنهاد های علمی را برای نحوه 
مدیریت این جنگل ها جدی نگیرند، همه سال با این گونه پدیده ها روبه رو خواهند شد. درواقع، اکوسیستم 
زاگرس نیازمند یک مدیریت جامع با رویکرد حفاظت و احیاست تا ظرفیت اکولوژیک رویشگاه افزایش 
یابد و جنگل ساختار طبیعی خود را به دست آورد. در این شرایط با برقراری سیستم پایش دائمی می توان 
تغییرات جمعیتی آفات و بیماری ها را به طور مداوم بررسی کرد و در صورت یافتن نشانه های طغیان، با 
توجه به رفتار های زیست شناختی احتمال طغیان را به حداقل رساند، با شناخت این رفتارها می توان برخی 
از گونه ها را با تکیه بر روش های تلفیقی بیولوژیک کنترل کرد، یا می توان آنها را از طریق کنترل نسل های 
زمستان گذران، استفاده از روش نر عقیمی، یا استفاده از تله های نوری و فرمون و تکیه بر دشمنان طبیعی 
کنترل کرد. بنابراین، تأکید دائمی به سازمان متولی، ضرورت پذیرش رویکرد مدیریتی یکپارچه حفاظتی و 
احیای جنگل های زاگرس و حذف عوامل تخریب از یک سو و حمایت از طرح پایش مؤسسه تحقیقات 
جنگلها و مراتع کشور از سوی دیگر، زمینه بازگشت این جنگل ها را فراهم می کند و از ظهور عوامل مختلف 

زوال جلوگیری خواهد کرد.

 سخن  روز

پروانه سفید برگ خوار بلوط و موضوع 
مدیریت پایدار زاگرس
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