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  چکیده

 شمشاد ةپر شب  بومی و مهاجم غیر آفتهمزمان با ورود 
Cydalima perspectalis  مناطق  ازبه ایران و گزارش آن

پژوهشی در خصوص شناخت های شمالی کشور، فعالیت
بیشتر این آفت با رویکرد مدیریت آن قبل از آلوده نمودن 

بر اساس نتایج به دست آمده . مناطق بیشتر شروع شد
این آفت در ایران به صورت الرو  ،مشخص شده است

دیاپوز دارای  گذرانی زمستانالروها .کندگذرانی میزمستان
های شمال کشور شمشاد در جنگل ةشب پر. اختیاری هستند

در بررسی راهکارهای کنترل این . نسل فعال دارد 3حداقل 
 Bacillus باکتری ةهای میکروبی بر پایکشآفت، کارایی آفت

thuringiensis هایرکتــساخت شCBC  وProbelte   در
همچنین . شرایط آزمایشگاهی و صحرایی به تایید رسید

که از نیز  با نام تجاری مچ (EC5%)کش لوفنورون حشره
در کنترل این ، باشدمی( IGR)های رشد گروه تنظیم کننده

بر این اساس . آفت در شرایط صحرایی موفق عمل کرد
های یاد شده برای کنترل این آفت کشاستفاده از حشره

 . شودتوصیه می

، زیست شناسی، کنترلشمشاد،  ةشب پر :کلیدی  های واژه
 .های رشدتنظیم کننده، Btباکتری 
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 :مقدمه
تیرة  به که  PojarkBuxus hyrcana. 1954 خزری، شمشاد

Buxaceae سبز همیشه و نادر هایگونه از یکی دارد، تعلق 

 طی 1351 سال در آهنگران. است ایران شمال هایجنگل

 غیر آفت داشت، بنفشة چالوس پارك در که هاییبررسی

 امـن با را( Box Tree Moth) شادـــشم ةرـــپ شب  بومی

 :.Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lep میــعل

Crambidae)، زارشـــــگ و آوریجمع طقهـــــمن این از 

 مدت در آفت فعالیت و حضور این. (1351آهنگران، )کرد 

 نیز واقع در حاشیه خزر، کشور شمالی مناطق سایر از کمی

 کشورهای برای بومی آفت یک شمشاد ةپر شب. شد گزارش

 ,Hampson, 1896; Wang)است  ندــه و نـژاپ کره، چین،

1980; Park, 2008.) هاییبخش از 5441 سال در آفت این 

این در اروپا  (.Kirpichnikova, 2005) شد گزارش روسیه از

از جنوب غربی آلمان  5441در سال آفت برای اولین بار 

 ,Kruger, 2008; Van der Straten and Muus)گزارش شد 

 همچنان روند رو به گسترش خود را  شمشاد ةپر شب(. 2010
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های بعد از سویس، فرانسه، و در سال در آن قاره ادامه داد

ستان، ـستان، لهـهوری چک، انگلـــاتریش، بلژیک، جم

روواسی و ــــک انی، ــلوونی، اسلوواکی، رومـالیا، اســــایت

 ;Kenis et al., 2013)ترکیه شناسایی و گزارش شد 

Nacambo et al., 2013 .) پیش بینی می شود توسعه این

آفت و مناطق پراکنش آن همچنان رو به گسترش بوده و در 

هایی از اسکاندیناوی، شمال اسکاتلند و بخش جزبه  ،اروپا

در برگیرد نیز سایر مناطق را  ،نواحی کوهستانی مرتفع

(Nacambo et al., 2013 .) در مناطق مورد حمله این آفت

در شمال غربی سویس، شب پره شمشاد دو نسل در سال 

خسارت این آفت توسط (. Nacambo et al., 2013)دارد 

الروهای آن ایجاد شده و ابتدا از برگ های گیاه میزبان تغذیه 

کند درخت نیز تغذیه می ةتنپوست کرده و در مراحل بعد از 

(Wan et al., 2013 .) که در  است مشابه وضعیتیاین عالئم

 ،در اروپااین آفت   .(3-1های شکل) کشور ما رخ داده است

را که در زیر  Buxus sempervirens ،شمشادهای بومی اروپا

شدت ه ، بکنندمیاشکوب درختان پهن برگ جنگلی رشد 

مشابه این (. Kenis et al., 2013)مورد حمله قرار داده بود 
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-های اطراف جادة چالوسوضعیت در ایران نیز در جنگل

 . (5و  1های شکل) تهران به وفور قابل مشاهده است

 
 

 
خوار ــبرگ ةب پرـدید  شـارت شـخستغذیه و ( 1شکل 

های روی تنه و برگ Cydalima pespectalisشاد، ـشم

الن، تاریخ ــــهای استان گیدرختان شمشاد در جنگل

 اصلی  تصویر، 53/43/1351
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خوار ـــبرگ ةب پرـاویری از باران الروهای شــــتص( 5شکل 

در جنگل سی سنگان،  Cydalima perspectalis شاد،ـــشم

 اصلی ، تصاویر 50/43/1351مازندران، تاریخ استان 

 
 Cydalimaشمشاد،  ةتغذیه الروهای شب پر( 3شکل 

perspectalis های های شمشاد هیرکانی در جنگلاز برگ
 تصویر اصلی ،1351سال  ،استان مازندران

 

 :دستورالعمل

 : آفت شناسیزیستهایی از جنبه -الف

به  C. perspectalisورود شب پره برگخوار شمشاد،  از آنجاکه
اطالعات  بر این اساس، اتفاق افتاده،  های اخیرایران در سال
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 .باشددر دسترس نمی آفت در مورد زیست شناسی یکامل
وجود  ،سال اخیردو های انجام شده در ولی طبق بررسی

 در شمشادهای رویشگاهنسل فعال از این آفت در   3 اقلحد
و حتی فعالیت نسل  استبه اثبات رسیده شمال کشور 

در مناطق کم ارتفاع و پست حاشیه دریای خزر  نچهارم آ
این موضوع نیاز به در هر حال تایید . محتمل استنیز 

-شب. آفت دارد در مورد تر بیواکولوژیک های دقیقبررسی

ای در پشت های خود را به صورت تودهبالغ تخمماده های هپر
طول . (0شکل ) قرار می دهندشمشاد های درختچههای برگ

در ( دوره جنینی تا ظهور حشرات بالغ)دوره نابالغ این آفت 
روز بسته به شرایط  04 - 34کشور های شمال شرایط جنگل
پس از . کندتغییر میهای تابستانه در نسل ،دمایی محیط

ها درون یک پیله ابریشمی سپری شدن دورة الروی، شفیره
های شمشاد  متمایل به سفید که اغلب داخل شاخ و برگ

قبل تشکیل  ،الروهای کامل .شودمخفی شده تشکیل می
به عنوان  های شمشاد برگ شاخ واز  ،شفیره سعی می کنند

 .شفیره شوندمخفی شده و  استفاده و البالی آنها پناهگاه
و نوارهای تیره رنگی در بوده ها در ابتدا سبز رنگ  شفیره

مایل به  ،دورة شفیرگیپایان نزدیک به . سطح پشتی دارند
زمستان را به در شرایط ایران این آفت . ای می شوند قهوه

گذران زیستگاه الروهای زمستان .کندصورت الرو سپری می
های مختلفی از شاخ و برگ درختان میزبان و اغلب در بخش
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های دور از معرض دید و در مواردی در مخفیگاه یا النه
  .های درختان میزبان استساخته شده از اتصال برگ

 
 Cydalimaشمشاد،  ةهای  شب پرتخم( 0شکل 

perspectalis تصویر از ،W. Schön بر گرفته از وبگاه : 

www.schmetterling-raupe.de 
 

 : آلوده به آفتمناطق و تعیین  پایش -ب

با توجه به غیر بومی بودن آفت برای کشور ما، حضور و 
های باال به ویژه در مناطق در تراکمشمشاد  ةفعالیت شب پر

در استان  کم ارتفاع یا هم سطح دریا مثل جنگل گیسوم
و  در استان مازندران سنگانسی و جنگل بنفشه، پارك گیالن
به راحتی قابل  ،حاشیه خزرهای مناطق مشابه در استانسایر 

اطراف مناطق مانند تر های مرتفعولی در بخش. مشاهده است
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واقع در ( بقعه سید ابراهیم جنگی) آبشار ویسادار ةجاد
هایی از که توده شهرستان رضوانشهر استان گیالن،

، تراکم آفت وجود داردهایی از آن بومی در بخش شمشادهای
کمتر و به دلیل افزایش ارتفاع از سطح دریا و افت دما طول 

به همین دلیل در این  .تر استطوالنیآن رشد و نمو  ةدور
ها فرصتی برای جوانه زدن مجدد درختان مورد حمله بخش

که پس از نیز های نورسته جوانهاین  ولی. فراهم می شود
-قرار می ة آفتمورد حملاند، دوباره سارت آفت روییدهخ

زیستگاه الروهای محل تخمریزی و چون در هر حال، . گیرند
های مختلفی بخش رهای این آفت دگذران و شفیرهزمستان

دید و در از شاخ و برگ درختان میزبان و اغلب دور از معرض 
-برگ های ساخته شده از اتصالمواردی در مخفیگاه یا النه

باشند، تشخیص حضور آفت با میمیزبان درختان های 
به  های پایین آفتدر تراکم این مراحلمشاهده مستقیم 

شمشادهای آلوده به آفت شب پرة . یستراحتی میسر ن
 های خودضمن از دست داده برگهای باال، در تراکمبرگخوار 
آنها ای از تارهای تنیده شده به دور دارا بودن شبکه به دلیل

برگخوار شب پرة خسارت . (5شکل ) قابل تشخیص هستند
بیرونی های شمشاد روی درختچه های هرس شده و در بخش

همین (. 5شکل )است مشهود  یشترها بو پایین درختچه
های قارچی با های آلوده به بیماریدرختچهشخیص وضعیت ت

ها را از این یدگی، کلروز و ریزش برگ کعالئم مشابه خش
تر از ضمن بررسی دقیق ،عالوه بر این. کندمی میسرآفت 
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تواند نشانگر ها نیز مینزدیک، مشاهده تغذیه الروها از برگ
های الروهای سنین پایین از بخش. حضور این آفت باشد

کنند و اپیدرم بخش رویی های شمشاد تغذیه میزیرین برگ
تر الروهای مسن ولی ماندها به صورت مشبک باقی میبرگ

فقط  تغذیه کرده و ،ای از تارهای تشکیل شدهداخل شبکه
در محل تغذیه الروهای . ماندرگبرگ اصلی برگ باقی می

فضوالت الروها  ،شب پره شمشاد، در میان تارهای تنیده شده
  .استنیز به وفور مشهود 

از اوایل پس از تعیین مناطق آلوده به آفت، الزم است 
های آلودگی به طور مستمر و هفتگی کانوناردبیهشت ماه 

شروع فعالیت مشاهده مورد پایش قرار گیرند و به محض 
باید توجه . اقدامات کنترلی انجام شود ،پایینالروهای سنین 

نمود خارجی  معموالپایین، داشت فعالیت الروهای سن 
رخت های دندارد، چون این الروها ضمن چسباندن برگ

تا رسیدن به  هاو در میان آن ، پناهگاهی درست کردهمیزبان
 . دندهسنین الروی باالتر به تغذیه و رشد و نمو خود ادامه می

ای از تار الروهای سنین باالتر نیز با تنیدن تار و ایجاد شبکه
های کنترل مرسوم بکارگیری روش ،در اطراف زیستگاه خود

استفاده از بر این اساس . دنکنرا با مشکل مواجه می
کنترل آفت تا حد امکان، در سنین اولیه الروی راهکارهای 

          .مورد تاکید است
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 : کنترل آفت -ج  

بیولوژیک بر  هایکشاستفاده از حشرهپاشی با محلول -1
 .Bacillus thuringiensis varپایه باکتری بیمارگر حشرات، 

Kurstaki سی بی سی هایساخت شرکت (CBC) و اروپا 
مصرفی یک و  هایبه ترتیب با دوز اسپانیا (Probelte) پروبلت

در ساعات اولیه بهتر است ها کشاین حشره . در هزار 1/4
زمانی استفاده شوند که آفت  و ترجیحاًروز و یا هنگام عصر 

  .در سنین اولیه الروی است

کش مناسب دیگر برای کنترل این آفت ترکیب حشره -5
تنظیم  که از گروهاست  مچبا نام تجاری  (EC 5%)لوفنورون 

با دوز   کشاین حشره  .باشدمی (IGR)های رشد کننده
در تمام طول روز و بر علیه سنین  مصرفی یک در هزار

قابل  های آلودگیبه ویژه در کانون آفت مختلف الروی
ولی آنچه مسلم است کارایی آن در سنین . استفاده است

 . خواهد بوداولیه الروی به محض تفریخ تخم بیشتر 
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Abstract 
   Simultaneous with the entrance of Box Tree Moth 

(BTM), Cydalima perspectalis to Iran and its report 

from northern regions of the country, researchers 

began to explore the pest with its management 

approach before further infestation occurs. Based on 

the preliminary results obtained, the pest overwinters 

as larvae. Overwintering larvae have facultative 

diapause. BTM has at least three active generations 

in costal forest of the Caspian Sea. To study the 

control methods of this pest, the microbial pesticides 

based on Bacillus thuringiensis, made by CBC and 

Probelte Companies were effective. In addition, 

Lufenuron 5% EC (Match
®

), which is an insect 

growth regulator (IGR), has successfully controlled 

the pest in the field. Accordingly, using the 

mentioned insecticides for controlling of the BTM is 

recommended.  

  

Keywords: Box Tree Moth, Biology, Control, Bt, 

IGR 
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