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 چکیده

مخاطره شناسی، دانشی است همزاد بشر. در اکولوژی کره زمین حشرات عضو پایدار، فعال و تقریبا 

جانوری آن را تشکیل می در همه بخش های جوامع زیستی شناخته شده و متنوع ترین گروه 

دهند. این تنوع مجموعه های زیستی و منطقه ای حشرات در رابطه با جغرافیای مناطق کوهستانی، 

جلگه ای، صحرایی در سطح خشکی های زمین و تغییرات کیفی آب های شور و شیرین تنظیم 

جامیده است. شده و به حضور فعال حشرات تقریبا در تمام واحد های زیستی بزرگ وکوچک آن ان

حشرات از ابتدای پیدایش و در طی تحوالت طوالنی، در مقابل تغییرات جغرافیایی و اقلیمی دوران 

های چهارگانه زمین شناسی، به طور سرسختانه ای پایدار مانده و به دلیل قدرت سازگاری باالی 

د. هدف این خود از توان بالقوه ای جهت انفجار جمعیت در شرایط اقلیمی مناسب برخوردارن

، تبیین، استای اقلیمی پرداخته به موضوع حشرات به عنوان مخاطره  پژوهش که برای اولین بار

نقش و عملکرد این موجودات در ایجاد خسارات فراوانی است که به محیط وارد می آورند، می 

که  Cicadidaeباشد. در این ارتباط با بررسی و انتخاب حشره ای به نام زنجره و با نام علمی 
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آسیب های جدی به اکوسیستم کشاورزی وارد می آورد. به صورت موردی در شهر مالیر مطالعه و 

که  ، در این ارتباط و در طی مطالعات مستمر و مشاهدات میدانی مشخص شداست.  بررسی شده

مانند فعالیت و تکثیر این موجود کامال وابسته به شرایط اقلیمی محیط و پامترهای وابسته به آن ه

 دما، تبخیر، رطوبت نسبی ،  خاک و شرایط اقلیمی درون خاک می باشد.

 : تحلیل فضایی، مخاطرا ت محیطی ، حشرات، زنجره )جیرجیرک دشتی( واژگان کلیدی

 مقدمه

(. در هر مخاطره 1991اهمیت مخاطرات محیطی در طرح مفهوم مکان و فضاست)لین ، 

ی دیگر مکان دخالت دارد. همه این موارد سامانه ای، شرایط مکان، انسان و همه پدیده ها

ای را تعریف می کند، که به فضای جغرافیایی موسوم است و بدون درک این سامانه ی 

جغرافیایی درک واقعی مخاطرات و چاره سازی یا سازگاری با آن امکان ندارد. فضا در واقع 

طه ی انسان با محیط و تحلیل نتیجه رابطه انسان با طبیعت است. محور اصلی مطالعه ی راب

(.  تاکید 1911مخاطرات محیطی ایجاد شده، مطالعه دقیق فضای جغرافیایی است )یوان، 

بر فضا نشان می دهد که ما انسان ها چگونه با محیط رابطه داریم و چگونه آن را  به فضا 

رداری (. مخاطرات محیطی نتیجه عملکرد یا بهره ب138: 8001تبدیل می کنیم )کرسول، 

نامطلوب انسان از محیط است. رابطه انسان و محیط از زمینه های اصلی مطالعه علم 

(. و دیگر اینکه مخاطرات در مکان روی می دهد و مکان قلمرو 1999جغرافیاست)هاروی، 

استیالی علم جغرافیاست. به همین دلیل رابطه انسان و محیط ماهیتی فضایی دارد )بالتینو 

( .مخاطرات طبیعی را می توان به دو دسته مخاطرات زمین شناختی 9: 80011و دوگارو،

)زمین لرزه ها، فوران های آتشفشانی، رانش های زمین و سیالب ها( و مخاطرات اکولوژیک 

)خشکسالی ها، بیابان زایی، فرسایش و جنکل زدایی( تقسیم کرد. شکی نیست که زمین 

زش، و تغییرات اقلیمی از مهم ترین لرزه، خشکسالی، سیل، فرونشست زمین، زمین لغ

هستند. که به تلفات و خسارات مختلف، مستقیم و غیر مستقیم منجر  کشور مامخاطرات 

(.فضای مخاطراتی همانند زلزله، آتشفشان، سیل، توفان 1: 1391می شوند)زارع، 

ممکن است بخش محدودی را تحت تاثیر قرار دهند؛ حتی مخاطرات انسانی ممکن 000و

فراتر از مقیاس محلی، مشاهده شوند یا دامنه محدودی داشته باشند؛ اما بعضی است 

مخاطرات ممکن است فراتر از مقیاس محلی، یعنی در مقیاس ملی یا منطقه ای تاثیر گذار 

باشند. با افزایش  دامنه فضایی مخاطره،  بحران آن نیز بزرگ تر می شود )مطیعی 

محیطی را می توان به راحتی پیش بینی کرد،  (.برخی از خطرهای1: 1399لنگرودی، 
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همانند آتش سوزی در یک جنگل پس از خطرهای بالقوه ایجاد منطقه توریستی، در نقطه 

مقابل خطر هایی وجود دارد که به طور مستقیم پیش بینی پذیر نیستند و حاصل روابط 

د، مداخالت انسانی معلولی و تاثیرات سیستماتیک عوامل مختلف بر یکدیگرند. همانن –علی 

در طبیعت مثل ، تغییر مسیر رودخانه در شهر که دارای تاثیرات اکولوژیکی متعددی) نظیر 

مهاجرت جوامع موش های حامل یا ناقل بیماری به سمت شهرها و روستاهای اطراف برای 

یافتن آب و غذا ( که خود ممکن است موجب بروز بیماری به سمت شهرها و روستاها گردد 

(.مخاطره شناسی دانشی، است همزاد بشر، چرا که بشر همواره و در 8: 1391صوریان، )من

: 1393هرحال مجبور بوده راه های حفظ سالمت خود و محیط خود را بشناسد)مقیمی، 

(.تمام جوامع بشری، مخاطرات را به عنوان وقایعی اجتناب ناپذیر پذیرفته اند؛ اما رخداد و 1

شی از عوامل، متعددی است  که بسته به شرایط جغرافیایی، تکرار مخاطرات طبیعی نا

اقلیمی، طبیعی و انسانی هرمنطقه تغییر می کند. مخاطرات محیطی و بحران های بوم 

شناسی، برآیند تعامل متغیرهای زیستی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، و حتی سیاسی 

ونه ای که هیچ جای زمین است؛ به گ سیاره ای –هستند. دامنه کنش این متغیرها محلی 

از پیامد های آن دور نمانده است، با این تفاوت که دامنه و عمق بحران شدت و ضعف 

(.که این نیز به نوبه خود به گسسته شدن روند زندگی عادی 33: 1319دارد)کاویانی راد، 

مردم می انجامد و خسارت های اقتصادی، اجتماعی و محیطی گسترده ای را بر جوامع 

(. بنابراین با توجه به اینکه برای جلوگیری از 8000یل می کند )ویسنر و همکاران، تحم

بروز این گونه پدیده های زیان بار در زمان حاضر نمی توان در عوامل و عناصر جوی 

تغییری بنیادین ایجاد کرد. در نتیجه هر گونه راه حل اصولی و چاره ساز را باید در روی 

ن ساکنان، پهنه های جغرافیایی و از طریق برنامه ریزی و مدیریت زمین و اختصاصا در میا

(. از آنجایی که بیشتر مخاطرات طبیعی به 8001مناسب جستجو کرد.)هانسون و همکاران، 

صورت خفته و خاموش، در عین حال بالقوه برای آفرینش آسیب به شمار می آیند.، آمادگی 

یهی است. در این رابطه یکی از ضروری ترین برای مواجه شدن و مقابله با آنها امری بد

اقدامات و مسائل به کارگیری اصول مدیریت، سانحه به منظور پیشگیری و کاهش 

 (.8010الگودا، ) مامخاطرات، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی است

 

 



                  ..../ طاهر خانیتحلیل فضایی، عوامل  محیطی در اپیدمی.

 مبانی نظری

در جغرافیای زیستی کره زمین، حشرات از قدیمی ترین ساکنان و پراکنده ترین آنها 

هستند که تقریبا در تمام سطح بیوسفر از اعماق دریا گرفته تا قله های مرتفع و حتی در 

مناطق پوشیده از برف، قطبین، در صحراهای خشک و سوزان، در جلگه های سرسبز و 

تع و در هر موقعیت زیست محیطی، و در شرایط اقلیمی و پوشیده از مزارع، باغ ها، مرا

(. حشرات و سایر 1: 1311جغرافیایی متغیر سطح کره زمین، فعالیت می کنند)شجاعی، 

بند پایان زمینی آن چنان با اهمیت هستند، که اگرقرار بود همه آنها ناپدید شوند، انسان 

سان ، دوزیستان، خزندگان، پرندگان، نیز بیش از یکی دو ماه دوام نمی آورد، همراه با ان

پستانداران و سایر گیاهان گلدار، هم تقریبا همزمان منقرض می شدند. همراه با مرگ و 

انباشتگی مواد گیاهی و به دنبال آن بسته شدن مسیر چرخه مواد، قارچ های مستقل و آزاد 

ند، و کره زمین پس از یک دوره انفجار جمعیت به شدت گاهش پیدا کرده و نابود می شد

تقریبا به شرایط اوایل زیست خود، باز می گشت. بنابراین بندپایان در همه جا گرداگرد ما 

(.تعداد گونه 9: 1319هستند و ما هرگز سنجش درستی از آنها به عمل نیاوردیم)شجاعی، 

گونه ای است که تاکنون نام علمی بر انها نهاده شده 111000های آنها به مراتب بیش از 

و بر مبنای سیل گونه  1918است.کورتیس سابروسکی از وزارت کشاورزی آمریکا، در سال 

های جدیدی که به طور پیوسته به موزه ها سرازیر می شد، تخمین زد که بایستی در حدود 

میلیون نوع حشره همراه با تنوع نامعلومی از سایر بند پایان وجود داشته باشد )ویلسون،  10

اریخ علوم طبیعی حشرات، نخستین عوامل زیستی شناخته شده، که در (.در ت111: 1393

هر موقعیتی  به صورت یکی از منابع طبیعی زیان آور و یا مفید برای انسان بوده و در زمینه 

مفید بودن از آنها در زمینه گرده افشانی، گل ها نابود کردن، سایر حشرات زیان آور، تهیه 

احتیاجات بشر از دیر زمان و حتی قبل از آگاهی از زیان آنها و غذا، پوشاک، درمان، و  سایر 

در آغاز زندگی انسان بر روی کره زمین مورد توجه بوده است. به طور کلی حشرات، هرچند 

به علت تخریب هایی که در کشاورزی، بهداشت، محیط زیست، و جنبه های دیگر، زندگی 

دشمن سر سخت و ابدی یرای انسان ها  انسان به وجود می آورند، از دیر باز در مقام

شناخته شده اند. حشرات در انتقال بیماری های عفونی و انگلی در انسان، دام ها، و یا 

مستقیما در ایجاد ضایعات جسمی در بدن آنها نقش موثری داشته و از این طریق در 

جتماعی) کاهش تولید کشاورزی، آلودگی محیط زیست و کاهش نیروی کار در زمینه های ا

شهر و روستا( و اقتصاد کشورها نقش اساسی دارند. مجموعه های فعال حشرات به طور 
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منطقه ای از جمله در فالت ایران به علت داشتن اقلیم های سردسیر، معتدل و گرمسیری، 

و نیز مناطق کوهستانی، جلگه ای و صحرایی اغلب در کنار هم و نزدیک به هم از غنای 

وده و زمینه های جالبی را در شکوفایی استعداد های باالفطره، حشرات بیشتری برخوردار ب

از نظر تحوالت منطقه ای و سازگاری آنها به  همراه دارند. این پدیده در طول عمر زمینی 

میلیون سال، به دنبال تحوالت جغرافیایی و اقلیمی کره زمین  در  100حشرات در حدود 

زله های شدید، جابجایی کوهها، پیشروی آب ها و برعکس دوران های چهارگانه، که بر اثر زل

سایر تحوالت جغرافیایی به وقوع پیوسته است. به نوبه خود دلیل قاطعی بر پایداری حشرات 

(.حشرات از طریق 9: 1319در مقابل اثرات نامطلوب این تحوالت می باشد) شچاعی، 

ی ، جنگل ها و مراتع و نیز در فعالیت های متنوع خود روی گیاهان زراعی و ذخایر انبار

سایر زمینه های زیستی و بهداشت محیط دارای نقش مخربی می باشند. از نظر کشاورزی 

حشرات ابتدا به منزله همسفره های ناخوانده و مزاحم برای انسان شناخته شدند. در واقع 

جای می محصولی که انسان برداشت می کند باقیمانده ای است که از حشرات برای او بر 

ماند. در کشاورزی خسارات و تهدید حشرات  مخصوصا از طریق فعالیت های که این 

جانوران روی گیاهان زراعی از موقع کاشت تا برداشت و در انبارها روی محصوالت انجام می 

دهند، از نظر اقتصادی قابل توجه است. حشرات از طریق تغذیه از اعضا، مختلف گیاهان 

برگ، گل، میوه، شاخه، تنه، ریشه، و نیز از طریق مکیدن شیره گیاهی میزبان خود مانند 

درصد  30منجر به نابودی کامل یا ضایع شدن نسبی محصوالت کشاورزی به طور متوسط 

می شوند. آنها هم چنین از طریق انتقال و انتشار بیماری های مختلف از نوع ویروسی، 

ی در مزارع ، باغات، جنگل ها و مراتع می باکتریایی، قارچی، و غیره موجب اپیدمی وخیم

 (.1: 1393شوند) شجاعی، 

 روش شناسی پژوهش

در هر پژوهشی برای دستیابی به اهذاف تعیین شده الزم است روش خاصی بر حسب 

موضوع، هدف و نوع مطالعه اتخاذ و تدوین شود. در این پژوهش که برای اولین بار موضوع 

محیطی و اقلیمی با تحلیل فضایی  رفته با توجه به  حشرات به زیر ذره بین مخاطرات

اهداف پژوهشی متناسب با آن اتخاذ و مبنای کار قرار گرفت. پس از استفاده از منابع 

کتابخانه ای و اسنادی با توجه به ماهیت تحلیلی و تشریحی بودن پژوهش منابع متعددی 



                  ..../ طاهر خانیتحلیل فضایی، عوامل  محیطی در اپیدمی.

همبستگی بین تکثیر و فعالیت  در این زمینه بررسی، و نهایتا باتوجه به  ارتباط و نوع

 استفاده گردید.اقلیمی در این زمینه  مطالعات حشرات با پارامترهای محیطی از 

 

 81حدود  Fulgoromorphaزنجرک ها متعلق به گروه  :زیست شناسی زنجره ها

زنجره ها  (.191: 8001گونه را شامل می شوند)ویلسون، 18000جنس و  111خانواده، 

نوع صدای خود شناخته می شوند. و زمانی که به صورت گروهی پرواز و بیشتر به خاطر 

فعالیت می کنند صدایشان هم بلند تر به گوش می رسد. نرهای این حشره صدای 

اختصاصی را با غشای ارتعاش کننده در شکم خود تولید می کنند. این صداها بسیار متنوع 

ست. نرهای هرگونه، صدای خاصی ایجاد بوده و در برخی گونه ها آهنگ دارتر از سایرین ا

می کنند. تا ماده همان گونه به او نزدیک شود. این صداها شاید برای انسان یکسان به نظر 

برسد، اما زنجره ها جهت پیام های مختلف همانند هشدار یا جنس مخالف جهت جفت 

ه ها این است (.یکی از ویژگی های مشهور زنجر9: 1310گیری از آن بهره می برند)پروین، 

که در فواصل منظم چند ساله به طور کامل ناپدید می شوند و دوباره در دسته های عظیم 

بیرون می آیند. سه هزار گونه، مختلف زنجره وجود دارد که تنها برخی از آنها این رفتار را 

سال یک بار بیرون می آید(. مابقی زنجره ها  11دارند.) همانند زنجره دوره ای که هر 

ساالنه خوانده می شوند، چون با این که برخی از آنها  چرخه زندگی چند ساله دارند، اما 

برخی از زنجره های بالغ هر سال دیده می شوند. برای مثال زنجره تابستانی هر سال نیمه 

تابستان بیرون می آیند. میزبان زنجره ها، زنجره )تاک(، درختان دانه دار) سیب، بادام، هلو، 

، به، گالبی( انار، گردو، سنجد، پسته و درختان غیر مثمر ) نارون، زبان گنجشک، آلبالو

سپیدار، ازگیل ژاپنی، تبریزی، درخت ابریشم، نسترن و...( می باشد )شکاریان و رضوانی: 

رنگ بدن حشره کامل، سبز روشن و دارای سه چشم ساده قرمز و دو چشم مرکب (. 1319

بال های شیشه ای و با دگردیسی ناقص می باشد. حشره کامل به رنگ آبی مایل به سبز با 

در بیرون از خاک زندگی می کند. حشره دارای دید عالی، با چشم های مرکب بزرگ و 

آشکار و بسیار حساس و از قدرت شنوایی باالیی برخوردار است. زنجرک ها موجوداتی 

وجه انسان استفاده می کنند. و هشیار و بسیار محتاط که از بال های خود در جهت فرار از ت

هم چنین پاهایی قدرتمند و سازگار برای باالرفتن.  زنجره های نر به یک ابزار تولید صدا که 

به آن اصطالحا تیمبال یا نقاره گفته می شود، مجهزشده اند که وسیله ای شبیه طبل 

فشار می  کوچک در هر طرف بدن زنجره است. ماهیچه های خاصی نقاره ها را به داخل
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دهند و سپس رها می کنند صدایی که  به نوعی شبیه وزوز با صدای بلند است. صدای 

زنجره ها از جمله بلندترین صداهای حشرات در دنیاست. این صدا زنجره های ماده را به 

سمت خود جذب می کنند و پس از جفت گیری، حشره ماده تخم می گذارد. آنها دارای 

هستند،  که مانع از خیس شدن آنها می شود. با پاهایی متصل به  بال هایی با سطح روغنی

این حشرات پنجه های تیز که باعث می شود بتوانند  محکم به پوسته درخت چنگ بزنند. 

از آوند های آبکش موجود در ریشه طوقه و ساقه گیاهان علفی و گاهی آوند آبکش برگ 

دی از این حشرات از آفات مهم گیاهان های گیاهان چوبی تغذیه می کنند. گونه های متعد

زراعی و باغی محسوب می شوند که در جمعیت های باال، خسارات فراوان و جدی به 

ا سرخس ها ونه ها از روی قارچ ها، خزه ها و یمحصوالت کشاورزی وارد می آورند. برخی گ

از گیاه، بزاق   خی از این گونه ها هنگام تغذیهبر(. 191: 8001نیز گزارش شده اند)ویلسون، 

سمی ترشح می کنند و تعدادی از آنها نیز ناقل بیمارگرهای گیاهی نظیر عوامل باکتریایی، 

فیتوپالسمایی، به ویژه ویروس ها روی محصوالتی همانند ذرت، برنج، نیشکر، خرما، سیب 

ند. زمینی، گوجه فرنگی، نارگیل، گندم، یوالف، چاودار، جو  و برخی گیاهان زینتی  می باش

بر روی گیاهان میزبان سبب، رشد کپک ادی از این حشرات با تولید عسلک هم چنین تعد

ی گیاهان موجب مرگ و میر و نابودی انتقال عوامل بیماری زادوده ای می شوند که با 

 (. 191: 8001گیاهان می شود)ویلسون، 

 

.  

 ( حشره کامل در حال پوست اندازی(.1شکل )

 



                  ..../ طاهر خانیتحلیل فضایی، عوامل  محیطی در اپیدمی.

 سیکل زندگی زنجره مو

. در Psalmocharias  alhageos (Hemipetra: Cicadidae (زنجره مو با نام علمی

کند. خسارات عمده این راق فعالیت می ایران، پاکستان، نواحی جنوب روسیه ، ترکیه و ع

از شیره نباتی  ریشه درختان مو و تخم گذاری  ها1 آفت مربوط به تغذیه طوالنی مدت پوره

ا می باشد. این آفت عالوه بر مو به درختان میوه سردسیری حشرات کامل روی سرشاخه ه

(. زنجره مو زمستان را به صورت پوره 111: 1991و غیرمثمر صدمه می زند)اسماعیلی، 

های سنین مختلف روی ریشه مو در زیر خاک به سر می برد به نحوی که عمق استقرار 

دان حشرات کامل از اواخر بسته به عمق ریشه متفاوت است. در شرایط آب و هوایی، هم

(.  براساس 11ک 1991خرداد ظاهر شده و این ظهور تا اواخر مرداد ادامه می یابد)بابایی، 

مطالعات انجام شده در استان لرستان، حشره بالغ از اوایل نیمه دوم خرداد در طبیعت ظاهر 

ر طبیعت اواخر شده و تا اوایل مهرماه ظهور آن مشاهده می شود. البته حداکثر زمان آن د

(. در ایران نیز از لحاظ پراکنش در استان های 81: 8000تیر ماه است) شکاریان و رضوانی 

قم، مرکزی، تهران، سمنان، کردستان، اصفهان، آذربایجان غربی و شرقی، همدان، و 

خوزستان شاهد حضور فعالیت زنجرک ها هستیم. این نوع از زنجره عالوه بر مو به درختان 

نظیر سیب، بادام، هلو، آلبالو، انار، به، گردو، گالبی و درختان غیر مثمر حمله می دیکری 

 11یا حتی  13برخی از زنجره ها دوره های هستند که به مدت  (.99: 1991کند)بابابی، 

سال در زیرزمین به سرمی برند. و پس از آن  تنها برای چندین هفته به عنوان حشرات بالغ 

پس می میرند. نکته شگفت انگیز این که تمامی زنجره ها تنها یک بار زندگی می کنند، و س

آنهم در همان سال آخر ظاهر می شوند و پیش از آن به مدت چندین سال ممتمادی 

مخفی می مانند. تا زمانی که اتفاق غیرمنتظره یعنی خروج انبوه از مخفیگاه رخ دهد.  این 

ه باعث زنده مانی بسیاری از آنها می شود تا خروج انبوه درواقع نوعی تضمین بقاست چراک

بتوانند زادآوری کرده تا تحت شرایط خاص از شر پرندگان و سایر شکارچیان در امان 

بمانند. در حالی که اگر این استرانژی اعمال نشود تلفات آنها بسیار باال می رود. زنجره های 

شوند. و پس از خروج از جلد کامل از اوایل تابستان به بعد در تاکستان ها دیده می 

روز جفت گیری کرده و یکی دو روز  1تا  1شفیرگی معموال پرواز های کوتاه دارند. پس از 

بعد تخم گذاری می کنند. تخم ها در دو ردیف به صورت مورب داخل شانه های نرم چوب 

خود  در طرفین شیاری که حشره با تخم ریز خود می سازد، روی آنها را با  ترشحات بدن

                                                           
 نوزاد حشرات قبل از دگردیسی - 1
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می پوشاند. دوره رشد جنینی حدود یک ماه بوده و دوره زندگی حشرات کامل در محیط 

عدد می  31تا  30روز می باشد. تعداد متوسط تخم در یک زنجره ماده درحدود  18تا 11

باشد. پوره ها پس از خروج از تخم به زمین افتاده و داخل خاک می شوند. پوره ها در کنار 

ز گل برای خود می سازند. پوره زنجره های دوره ای تنها زمانی از مخفیگاه ریشه ها اتاقکی ا

درجه  11درجه فارنهایت )  91های خود خارج می شوند، که درجه حرارت محیط، حدود 

سال  11الی  13سیلیوس( باشد. زمان رسیدن به  بلوغ رقمی باور نکردنی است. آنها بین 

 80تخم در دسته های  100ده قبل از مرگ، در حدودبرای بلوغ صبر می کنند. هر زنجره ما

پوره به صورت  31عددی برجای می گذارد. زنجره ها در هنگام خروج از زمین بالغ بر 

مترمربع( خارج می شوند. صدای موسیقی کر،  زنجره ها 310همزمان از هریک فوت مربع )

دسیبل تخمین  100بلندتر  از صدای یک موتورسیکلت در حال عبور است. که در حدود 

 زده می شود.

 

 تاثیر شرایط اقلیمی 

زنجرک ها بر اساس ساختار، فیزیولوژیکی خود، مناطق یا منطقه خاصی را برای زندگی 

انتخاب می کنند، بنابراین با مطالعه اکوسیستم،  منطقه و بر اساس روابط علت و معلولی، 

حشرات مناطق (گروه حشراتفون )رامترهایی است که در اکوسیستم و ا.آب و هوا، یکی از پ

موثر است به نحوی که با مطالعه پارامتر های آب و هوایی و اکوسیستم، در هر منطقه فون 

حشرات آن منطقه نیز متفاوت خواهد بود. چرا که رشد و نمو، حشرات به عنوان موجودات 

یی و به ویژه تابعی از دمای محیط اطراف خونسرد به شدت تحت تاثیر شرایط آب و هوا

با توجه به آمار روزانه نزدیک ترین ایستگاه های کلیماتولوژی منطقه، دمای هوا و . است

دمای اعماق مختلف خاک، رطوبت نسبی، میزان بارندگی و تبخیر جهت محاسبه روزدرجه 

تغییرات دما و رطوبت روز رشد و رسم منحنی،  مربوطه برای انگور استفاده گردید. روند  –

نسبی هوا و دما در اعماق مختلف خاک به ویژه منحنی تغییرات میانگین درجه حرارت 

سانتی متری خاک که بیشترین تعداد پوره هادر این عمق فعالیت داشتند، نتایج  30عمق 

بررسی مطابقت مجموع درجه روز رشد انگور با روند فعالیت پوره های زنجره ی مو نشان 

روز های رشد مثبت بیشتر  –روز رشد انگور بر اساس مجموع درجه  –زمانی که درجه داد، 

درجه سانتیگراد رسید، خروج پوره ها از  101از آستانه در نیمه اول خرداد ماه به حدود 



                  ..../ طاهر خانیتحلیل فضایی، عوامل  محیطی در اپیدمی.

 1318روز رشد به حدود –خاک شروع و در نیمه اول مرداد ماه  و زمانی که مجموع درجه 

خروج پوره ها از خاک نیز به اوج خود رسید. اوج خروج پوره ها درجه ی سانتیگراد رسید، 

از خاک رابطه مستقیم با میزان تبخیر و رابطه معکوس با درصد نسبی هوا در طول دوره 

 .های فعالیت زنجره ها در سطح تاکستان ها را  نشان می دهد

 
روز زشد تجمعی سالیانه ایستگاه مالیر از فروردین تا پایان آبان  –( روند درجه 2شکل)

 (.1931منبع )سلطانی و همکاران در چهارسال پیاپی.

 
( میانگین چهارساله روندتبخیر منطقه در طول دوره رشد تاک ها و فعالیت زنجره 9شکل)

 (1931منبع: ) سلطانی و همکاران .مو
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روی وبژگی های تاک و نوسانات جمعیت زنجره مو در بررسی تاثیر شرایط آب و هوایی .

 خاک

با توجه به آمارهای به دست آمده از ایستگاه های کلیماتولوژی منطقه و بررسی تاثیر 

پارامترهای آب و هوایی بر روی بیواکولوژی و اکولوژی زنجرک نتایج نشان داد. روند 

نتیمتری خاک با روند و زمان سا 30تغییرات میانگین دمای هوا و هم چنین دما در عمق 

 30خروج پوره ها از خاک انطباق دارد. به عبارت دیگر زمانی که دمای هوا و دمای عمق 

سانتی متری خاک در اوایل مرداد ماه به بیشترین میزان خود می رسد تعداد پوره های 

 خارج شده از     خاک هم به اوج خود می رسد.

 
روز رشد تجمعی ایستگاه مالیر از اول  –درجه  میانگین چهار ساله روند (4)شکل

 (.1931منبع: )سلطانی و همکارن  .فروردین تا پایان آبان ماه

در واقع می توان نتیجه گرفت که در شرایط خاک منطقه، عالوه بر دمای هوا می توان از 

 سانتی متری خاک هم جهت بررسی نیازهای دمایی زنجره ها استفاده نمود  30دمای عمق 



                  ..../ طاهر خانیتحلیل فضایی، عوامل  محیطی در اپیدمی.

 
سانتیمتری و روند خروج پوره های  93( روند تغییرات دمای خاک در عمق  5شکل ) 

 (.1931منبع )سلطانی و همکاران .زنجره های مو از خاک

انطباق منحنی میانگین رطوبت نسبی منطقه با روند خروج پوره ها از خاک نیز نشان 

رطوبت نسبی هوای داد که اوج خروج پوره ها از خاک زمانی روی می دهد که درصد 

منطقه در کمترین میزان خود قرار دارد. این زمان مصادف با آخرتیر ماه است و می تواند 

نشانگر این واقعیت باشد که زنجرک فعالیت خود را در طبیعت همزمان با کاهش رطوبت 

نسبی محیط شروع و زمانی که به اوج فعالیت می رسد، و رطوبت نسبی در کمترین میزان 

ار دارد. انجام می دهد. بنابر این وقوع شرایط آب و هوایی گرم و خشک همزمان با خود قر

پوره های آفت  (.1391اوج فعالیت آفت در تاکستان های منطقه است)سلطانی و همکاران، 

به محض جروج از خاک از شکاف های محل تخم ریزی بر روی شاخه ها خود را بر روی 

ف های عمیق به ویژه در محل طوقه ها با خاک خود را خاک انداخته و سریعا از محل شکا

به ریشه ها می رسانند، درصورتی که سطح خاک خشک و داغ باشد، ظرف چند ثانیه پوره 

های آفت به دلیل دهیدراته شدن بدن، تلف می شوند. هرچه عمق خاک کمتر باشد فعالیت 

( تراکم آفت بیشتراست.  پوره بیشتراست. در خاک هایی که دارای سنگریزه)رس، گچ وآهک

البته سایر خصوصیات شیمیایی خاک روی فعالیت پوره ها تاثیرگذار است مثال درخاک های 

لوم سیلتی پوره ها بیشترین فعالیت را دارند. عمق فعالیت پوره ها به عمق خاک و نحوه 

ع سیستم ریشه بستگی داشته و درخاک های که عمق فعالیت پوره ها بیشتر است و درواق

هر عاملی که باعث کاهش عمق نفوذ ریشه ها شود و از توسعه ریشه ها به عمق بیشتر 

جلوگیری نماید باعث افزایش فعالیت، فشار و خسارت پوره ها روی سیستم  ریشه گیاه 

خواهد شد.چرا که هم پوره های سن یک زودتر به ریشه ها می رسند و هم برای جابجایی 
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و هم پس از آن، برای خروج از خاک به زمان و انرژی درخاک و دسترسی به ریشه ها 

کمتری نیاز دارند. به عالوه فعالیت پوره ها روی ریشه های عمقی در خاک های عمیق) 

 سانتی متر( کمتر است. 100تا  90عمق 

  

روند تغییرات میانگین چهارساله دما و رطوبت نسبی هوا در طول سال (. 6شکل )

 (1931منبع )سلطانی و همکاران .صرف()سلطانی و همکاران با ت

لومی( از نظر فعالیت تخریبی ژنجره  -از نظر بافت خاک، بافت خاک نسبتا سبک ) شنی

رسی( بستر مناسب تری را فراهم میکنند)  –ها نسبت به خاکهای سنگین همانند ) لومی 

النه یا حفرتونل  (.با توجه به اینکه زنجره ها در خاک نیاز به ایجاد11: 1993هوگی و پاسی، 

کنار ریشه های گیاه میزبان دارند. لذا بافت خاک می تواند بر قدرت تخریبی حشره موثر 

باشد. فراوانی زنجره ها در خاک ی دارای بافت سیلتی بیشتر از سایر خاک ها بوده و نیز 

 فعالیت آنها با میزان تراکم، و رس خاک نسبت معکوسی دارد. فراوانی زنجره ها در خاک

های دارای بافت لومی سیلتی بیشتر از سایر خاک ها بوده و نیز فعالیت آنها با میزان تراکم 

و رس خاک نسبت معکوس دارد. فعالیت زنجره ها در خاک هایی که دارای مواد واریزه ای، 

لس و دریاچه ای هستند، بیشترین میزان بوده در حالی که در رسوبات آبرفتی، دارای 

ده و در خاک های با مواد مادری بر جای مانده ناشی از فعالیت آتش فعالیت ضعیفی بو

 (.11: 1993فشانی اسیدی، نشانه ای از فعالیت زنجره ها به دست نیامد )هوگی و پاسی، 



                  ..../ طاهر خانیتحلیل فضایی، عوامل  محیطی در اپیدمی.

چشم انداز پیش روی مابرای توسعه به شدت وابسته به نوع نگاه ما به  :نتیجه گیری 

در سال های پیش روست. باید شرایط و طبیعت و محیط زندگی ما در وضعیت کنونی و 

وضعیت اقلیمی و طبیعی فالت ایران را عاقالنه و به صورت علمی بشناسیم و با آن کنار 

بیاییم. مایا با این واقعیت های محیط که مخاطرات و مخاطرات طبیعی نیز ناشی از همین 

ییم، یا متاسفانه شرایط و بسیار وابسته به نوع زندگی ما با این شرایط است کنار می آ

میلیون  100مخاطرات طبیعی به صورت حادثه ی مخرب رخ خواهند داد. حشرات تقریبا 

میلیون سال بعد، تقریبا 100سال پیش از خشکی سرچشمه گرفتند تا دوره کربونیفر، یعنی 

به اندازه ای متنوع شده بودند که از آن زمان به بعد زیستگاه های خشکی و آب شیرین در 

جهان در چنبره ی آنها قرار گرفت. آنها از ابر انقراض دوران پالئوزوئیک که بزرگ تر  سراسر

از یک جنگ کامل هسته ای بود، جان به در بردند. امروزه بیش از میلیاردها میلیارد حشره 

در سراسر جهان زنده در تکاپوی حیات و غذا هستند. ما انسان ها سفره طبیعت را با آنها و 

ت شریک هستیم. بشر آخرین مهمان این سفره است با حشراتی که تعداد گونه سایر موجودا

های  آنها سر به میلیون ها می زند و اکثر آنها هنوز حتی نام علمی هم ندارند. نژاد بشر با 

میلیون ساله و حاکمیت ضعیفش بر این کره در بین این توده ی  8سابقه ی اقامت کمتر از 

نیست. حشرات بدون ما قادر به زندگی هستند اما ما و اغلب شش پا ، تازه واردی بیش 

موجودات دیگر خشکی، بدون آنها از بین خواهیم رفت. بررسی تاثیر عوامل آب و هوایی بر 

سانتی  30روی بیولوژی زنجرک ها نشان داد که زمانی که دمای هوا و دمای عمق خاک در 

درجه سانتی گراد بود خروج پوره  31نی متری خاک در نیمه اول مرداد، بیشترین میزان یع

ها به اوج خود رسید. اوج، خروج پوره ها از خاک با میزان تبخیر رابطه مستقیم و با درصد 

رطوبت نسبی هوا رابطه معکوس داشت. عواملی همانند وضعیت زهکشی، بافت، تراکم و 

با زهکشی عمق خاک بر فعالیت زنجره هادر خاک موثر بوده و این حشرات خاک های 

مناسب، نفوذپذیری متوسط، عمق متوسط و نیز بافت لوم سیلتی و خاک های ناشی از مواد 

 مادری لس را بر سایر خاک  ها ترجیح می دهند. 
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