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  چکیده

 Buxus(ی یا شمشاد خزري آفت درختان شمشاد جنگل نیترعنوان خطرناكبه پره شمشادشب

hyrcana; Buxaceae(، رانیدر ا 1395د بار در خردا نیاول )زمان مدت در  .شد مشاهده )چالوس

الروها  .را آلوده کرد )تا گلستانهاي شمالی کشور (گیالن استانمختلف شمشاد  يهاشگاهیرو ی،کوتاه

 کامل یدگیخشکمنجر به  نهایتاًو درختان تغذیه کرده ها و سپس از پوست تنه و شاخه ابتدا از برگ

بسیار شمشاد  يهاشگاهیرو یدر تمام فتسه سال گذشته خسارت آ ی. طندشویم زبانیم گیاه

شمشادها شده است.  سبب نابودي کامل موارد شتریدر ب کهيطور هب .کننده بودو نگران رانهیغافگ

 دانش و یطیمحستیمالحظات ز، شمشاد يهاشگاهیروبه  آسان یعدم دسترس ؛لیاز قب یمشکالت

 نیموقع اکنترل به در ریخأمنجر به ت یی،ایمیش هايکشاز حشره هو عدم امکان استفادی جامعه اجتماع

 ریاز ذخا و رانیشمال ا يهاجنگل یکه بومي سبز شمشاد خزر شهیدرختان هم نابوديآفت شد. 

 تیدار جمعیمنجر به کاهش معن ،جهان است يهاستیکولوژو مورد توجه ا یجنگل هايارزشمند گونه

پره شمشاد و بیان برخی از  در این نوشتار ضمن معرفی شب. شدها شگاهیرو شتریدر ب گونه شمشاد نیا

خسارت آفت در مناطق آلوده و  يامدهایبر پ یلیتحل ه خسارت آن،هاي زیستی و نحو ویژگی

  گردد.راهکارهایی براي کاهش آن ارائه می

  .پیامدهاي خسارتهاي هیرکانی، ی، جنگلشمشاد جنگل، پره شمشادشب ي کلیدي:ها واژه

 تحلیلی مقاله
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  مقدمه

 Cydalima با نام علمیپره شمشاد شب

perspectalis Walker (Lep.: Crambidae)  یکی

در  خزري آفات شمشاد ترینترین و مخربمهم از

آسیاي  کشورهاي بومیایران و جهان است که 

 هایی از) و بخشکـره و شرقی (چین، ژاپن، تـایوان

 .)Mally & Nuss, 2010(است شرق روسیه و هند 

 ایران در 1395 خرداد در بار اولین این حشره

 هايرویشگاه کوتاهی طی مدت و شد مشاهده

کرد  آلوده هاي شمالی رااستان شمشاد مختلف

از اروپا در سال این آفت . اولین گزارش )1(شکل 

از جنوب غربی کشـور آلمـان بود و از آن  2007

 آنتـدریج دامنه پراکنش زمان بـه بعـد، بـه

که در همان سال از کشور طوريهتر شد، بگسترده

، انگلیساز کشورهاي  2008، در سال یسئسو

و در  از اتـریش 2009، در سـال هلند و فرانسـه

گزارش شد. علت گسترش  از رومانی 2011 سال

گیاهان آلوده  یا جابجاییطبیعی و مهاجرت  ،آفـت

سازي در طول آماده این آفت. شدعنـوان شمشاد 

در سال همراه شمشادهاي آلوده دهکده المپیـک 

از ایتالیا به منطقه قفقاز و جنوب روسـیه  ،2012

 پره شمشاد درشب ).Szekely, 2011( منتقل شد

دربر  ایران را شمال هاي جنگل سرتاسر حاضر حال

 کلیدي و مهم آفات از عنوان یکیگرفته و به

 شمالی (گیالن، هـايشمشاد استان هايرویشگاه

  .شودگلستان) محسوب می و مازنـدران

  

  
  هاي آفت زده شمشاد در استان گلستانوضعیت توده - 1شکل 
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  پره شمشادشناسی و چرخه زندگی شبریخت

 با سفید رنگبه شمشاد پرهحشره کامل شب

شود.  ها شناسایی می روي بال ايقهوه حـاشیه

 الرو. )2است (شکل  رنگبی آفت این هايتخم

 پشتی در سطح نوار سیاه یک داراي و رنگکم سبز

است (بابایی و  به رنگ سبز شفیره. است سیاه با سر

بسته به  تعداد نسل این آفت ).1398همکاران، 

نسل در سال  4تا  1بین  و متفـاوت طیدماي محـ

گذرانی . زمستانet al., (Nacambo 2014( است

 خصـوصه(ب يالرو صورت سنین مختلـفبـه آن

  .باشدالرو سـن سـوم) می

 نسل سه مازندارن استان شرایط در آفت این

محفظه  درون در آفت گذرانیزمستان. دارد سال در

 شمشاد درختان هايبرگ بین در سفیدرنگ الروي

 تغذیه اندکی از بعد گذرانزمستان الروهاي. است

 تبدیل درختان برگ و شاخه بین ،در اواخر اسفند

 از بعد کامل هايحشره سپس. شوندمی شفیره به

 حشره. شوندمی خارج شفیره از روز 20الی  15

 بـرگ زیر در چندتـایی صورتبه را هاتخم ماده

 اول هفته در نوزاد الروهاي جمعیت. گذاردمی

 هاي پره شب پرواز اوج. رسدمی حداکثر به خرداد

-پرهرواز شباوج پ ورداد م اول هدر ده دوم نسل

  است. شهریور تقریباً در نیمه سوم هاي نسل

 .sppشمـــشاد ( جنس مختلف هايگونه 

Buxus( این ایران در باشد.آفت می این یزبانم 

و  (خزري) هیرکانی هاي شمشادگونه آفت روي

انجام  هايبررسی شود.می مشاهده ژاپنی شمشاد

 هاي زینتیگونه روي آفت تغذیه عدم حاکی از شده

هاي شمشاد خاس در رویشگاهکوله حتی گیاه و

 تغذیه از توانایی آفت این که آنجایی اما از .است

 انتقال لذا را دارد، زینتی شمـشاد هايگونه سایر

در  مهمی خطر عنوانبه تواندزینتی می هاينهال

 ایران سایر مناطق به کشور شمال از آلودگی انتشار

   .محسوب شود

  پره شمشادخسارت شب

. است الرو آن به مربوط فقط آفت این خسارت

) d، 2الروها در سنین اولیه از پارانشیم برگ (شکل 

و در سنین بـاالتر از تمامی سطح بـرگ تغذیـه 

ها کامالً هاي باالي آفت که برگکنند. در تراکممی

برگی کامـل تغذیـه قـرار گرفتند (بی مـورد

 درختان شاخه و تنه ها)، الروها از پوستسرشاخه

 موجب در نهایت و) c ،3(شکل  کنندمی هم تغذیه

  شوند. می شمشاد درختان کامل خشکیدگی
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بیشترین خسارت مربوط به نسلی است که از 

آیند. از اواسط وجود میگذران بهالروهاي زمستان

زمان با گلدهی گیاهان، حشرات کامل خرداد هم

ها، پره ظاهر شده، پس از تغذیه از شهد گلشب

کنند. گزارشات علمی ریزي میگیري و تخمجفت

أکید دارد که بیشترین تعداد تخمی در این زمینه ت

گذارد مربوط به پره روي گیاه میزبان میکه هر شب

  همین نسل است. 

  

  
  (عکس اصلی) پره شمشادشب یستیمراحل مختلف ز - 2شکل 

.a    حشره کامل.b    دسته تخم پشت برگ شمشاد.c      الرو سن یک.d     تغذیه الرو.e سن باال    الرو .f شفیره  

  

العـاده الروهـا موجب اي فـوقرفتار تغذیـه

خسارت بسیار شدید در یک دوره زمانی کوتاه بر 

گردد. عواملی از قبیل تعدد نسل، روي شمشاد می

پوشانی جمعیتی و باالي جمعیت الرو، هم تراکم

نادر بودن  ای، فعال نبودن و آفتبودن  دیجد

و ) 1397(فراهانی و همکاران،  یعیدشمنان طب

، همچنین دشواري ورود به عمق آن یعوامل پاتوژن

هاي شمشاد براي انجام عملیات مدیریت رویشگاه

پاشی)، برداري و محلولکنترل (از قبیل؛ نمونه

کوب بودن درختان شمشاد، تنوع ارتفاعی و زیرآش

قطري درختان غیر هدف سبب تشدید خسارت 

هاي اي کوتاه در تمامی رویشگاهسنگین در دوره

  هاي شمال ایران شده است.شمشاد در جنگل
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 (عکس اصلی) )1398پره شمشاد (سال شب توسط يسار ییرجا دیشمشاد منطقه سد شه شگاهیرو ينابود - 3شکل 

.a           خسارت اولیه الرو روي برگ شمشاد.b   نابودي کامل گوته شمشاد بر اثر تغذیه آفت  

   .c          تغذیه الروها از پوست تنه شمشاد d. هاي شمشادبرگی و خشکیدگی درختچهبی  

  

  پره شمشادخسارت غیرمستقیم طغیان شب

هاي خسارت غیرمستقیم این آفت در رویشگاه

اي برخوردار است. خسارت شمشاد از اهمیت ویژه

پره شمشاد باعث کاهش خواري شبناشی از برگ

گردد. در این صورت نور حداکثري تاج شمشاد می

برخورد کرده و جریان باد حداکثري به کف توده 

افزایش یافته و ریزش نزوالت آسمانی به سطح 

شود. رویشگاه شمشاد خاك در رویشگاه تشدید می

هاي تند واقع بیشتر در مناطق جنگلی با شیب

هایی برگی در چنین رویشگاهشدند، بنابراین بی

موجب تغییر در روند آبخیزداري شده و باعث 

). در چنین 4 گردد (شکلفرسایش خاك می

ها سبب از دست رفتن خاك شده آبمناطقی روان

و نهایتاً بخش بزرگی از میکروارگانیزم هم از نظر 

خوش تغییرات اي دستتعداد و هم ترکیب گونه

  شوند.جبران ناپذیري می

اي بازشدن تاج در توده شمشاد، در تنوع گونه

کند و تراکم گیاهان علفی دگرگونی ایجاد می

دلیل تراکم هاي شمشاد به. رویشگاه)4(شکل 

شان، زیستگاه و پناهگاه گیاهی و خصوصیات خاص

ي اعم از پستانداران و جانورهاي بسیاري از گونه

، ریچند سال اخ یدر طباشد، متأسفانه می پرندگان

هاي شمشاد در دنبال از بین رفتن سرشاخهبه

هاي هیرکانی ایران، در روند حیات این  جنگل

وران اختالل ایجاد شده است. خشکیدگی جـان

سوزي را ها و درختان شمشاد، احتمال آتشبوته

هاي جنگلی عالوه بر تفرجگاهدهد. بهافزایش می

  تأثیرات منفی خواهد گذاشت.
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 ) (عکس اصلی)1398بند شهرستان نکا (پره شمشاد در رویشگاه شمشاد منطقه شاهپیامدهاي خسارت شب - 4شکل 

.a   پوسیدگی ریشه درختان شمشاد.b    فرسایش خاك و رانش زمین.c هاي تمشک)تغییر فلور سطح خاك رویشگاه (رویش بوته  

dپوسیدگی ریشه و افتادن درختان شمشاد . 

  

 پره شمشادعوامل موثر در خسارت شب

پره و انتشار شبطغیان عوامل مختلفی در 

ایران موثر بودند. برخی فاکتورها در شمال شمشاد 

  عبارتند از؛ 

) و يخوار(تکفتاري این حشره خصوصیات ر - 

  زبان،یاز برگ و پوست درخت م یهجوم هیتغذ

توانایی و انتشار،  ریتکث ،تعدد نسل، سرعت رشد

مانند سرما و  یطینامساعد مح طیشرا تحمل

 خبندانی

کم بودن تنوع و تعداد  ایناشناخته بودن و  - 

  آفت انیموثر در زمان طغ یعیدشمنان طب

 بودن آن در ایران ايقرنطینهعدم سابقه حضور و  - 

 یزمانهمو  مناسب ییآب و هوا طیوجود شرا - 

 يماریب وعیتابستانه و ش يآن با گرما تیفعال

در افزایش خسارت، طغیان و  شمشاد تیبال

 انتشار این آفت موثر بودند. 

 از قبیل عدمعوامل جغرافیایی و اجتماعی منطقه  - 

 ادشمش هايرویشگاه تمامی به دسترسی امکان

 واقـع العبورصعب جنگلی مناطق غالباً در که

 اجتماعی، و محیطیزیسـت مـالحظات انـد،شده

جامعه و  آگاهی رسانی کافی و عدمفقدان اطالع

هاي ساکنین منطقه در زمینه اهمیت رویشگاه

 شمشاد 

شیمیایی  هايکشحشره از استفاده امکان عدم - 

 در اکوسیستم جنگلی

 به هم داده تا منجر این عوامل دست به دست
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 شمالی مناطق در آفت این موقعبه کنترل تأخیر در

و الجرم منتج به طغیان و خسارت شده  کشور

  شدید آن گردید. 

  هاها و تحلیلیافته

جزء آفاتی است که ضمن پره شمشاد شب

تغذیه از برگ درختان زنده با از بین بردن بافت 

ند. کفتوسنتزي در رشد میزبان اختالل ایجاد می

درختان آسیب دیده به حمله حشرات دیگر و 

تر شده و در زاي گیاهی حساسعوامل بیماري

  افتد.   نهایت مرگ و میر درختان اتفاق می

ترین عوامل زنده در اختالل حشرات از مهم

 هیتغذشوند. هاي جنگلی محسوب میاکوسیستم

 شمشادکامل  یبرگیبه ب مذکورپره شب يالروها

حشرات  هیاز تغذ حاصل یبرگیب .گرددیمنجر م

، چرخه تروژنینسبت کربن به نموجب تغییر 

 تیظرف و خوارهاهایو گ اهیروابط متقابل گ تروژن،ین

 ابدییکاهش م یتروزنیمنابع نشده و  يفتوسنتز

)Christine et al., 2001.( این  يخوارخسارت برگ

شمشاد در  هايشگاهیرومختلفی در  يامدهایپ آفت

  ی دارد. رکانیه هايجنگل

دو  یکل طورهب یجنگل ستمیاکوس کیدر 

خوار) و جانوران علف هاعامل زنده (حشرات، پاتوژن

 انیتگرگ، طوفان، طغ ،يسوززنده (آتشریو غ

 Kautz( شوندیم اختالل) باعث یها و خشکالبیس

et al., 2016; Lierop et al., 2015 این محققان .(

 ستمیدو عامل در اکوس نیضمن پرداختن به نقش ا

وامل زنده ـع تیاهم ی،الـکره شممیدر ن یجنگل

دهند که یم حیتوض گونه نیخصوص حشرات را اهب

در  هاهکتار از جنگل ونیلیم 9/43ساالنه بالغ بر 

تحت هاي زنده گراختالل لهیوسهب یکره شمالمین

 ونیلیم 5/36حشرات سهم که  رندیگیقرار م تأثیر

آنها حشرات  نیترو مهم بـودهرا دارا  يهکتار

شان جی. آنها در نتاباشندمیخوار خوار و برگپوست

 ای کینامیدر د یرا عامل اصل هاي زندهگراختالل

درختان  ریومو مرگ کردهعنوان  هاجنگل راتییتغ

اتفاق  يسوزدر آتش هنچآاز آنها را مشابه  یناش

  کنند. بیان میافتد یم

 تعداديفقط در بهار،  این حشراتی از گروه

فقط در تابستان و  بخشیدر بهار و تابستان و 

 هیتغذ زبانیرگ درختان مـاز ب زییدر پا یگروه

  . کنندیم

 هیکه در بهار تغذ یحشراتاهمیت خسارت 

چون در  .است گرید يهااز زمان شتریب کنندمی

شود یباعث م ،افتدیاتفاق م یبرگیب یبهار وقت

هاي غذایی خود، با صرف تمامی ذخیرهدرختان 

دچار ضعف تولید کرده و  دیجد يهادوباره برگ
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. در چنین شرایطی اگر آفت دوباره شوند دیشد

  . خواهند شددرختان خشک خسارت وارد نماید، 

دنسله ـچن لیدلـهپره شمشاد بشبخسارت 

ي اـهه زمانـهم ی،تیجمع یانـپوشمـودن و هـب

گیرد. الروهاي این آفت دربـر میاالشاره را فـوق

 ییآب و هوا طیکه شرا مواقعیدر زمستان در  یحت

  کنند. تغذیه می مناسب باشد

یکی از خصوصیات مهم و مخرب این آفت 

باشد. تغذیه گروهی الروهاي آن از شمشاد می

از پوست  ،برگ درختان شمشاد پس از اتمام الروها

ان پوست و درخت )c 4کرده (شکل  هیدرختان تغذ

 دهند. را از دست می ساقه و تنه خود

سبز  شهیدرختان شمشاد هم کهاز آنجائی 

 یزبانیم نیچن رويخوارها خسارت برگ ،هستند

کننده خزان اندرختخسارت روي از  شتریب اریبس

 شتریب باشد. بـر اثـر خسارت این آفت،می

ال با ـس دواد در کمتر از ـشمش يهاشگاهیرو

 ).5(شکل  کامل مواجه شدند یشدگخشک

به این موضوع اشاره منابع برخی گرچه در ا 

 3تا  1شد که بر اثر خسارت متوالی طی دوره 

ناپذیر برگشتو  یدرختان حتم ریوممرگ ساله،

 نیبر ا یمبنوجود دارد  یگزارشاتخواهد بود، لیکن 

 ایدن يهکتار اردیلیم 4 هايدرصد جنگل 5از  که

درصد  60حدود  یسطح هستند،اختالل که دچار 

 کنند دایبهبود پ یمختلف درجاتآن امکان دارد به 

)Lierop et al., 2015 .( 

هاي هیرکانی شمال ایران، در خصوص جنگل

در اثر خسارت کامل درختان شمشاد  یشدگخشک

بوده آلوده مشهود  يهاشگاهیرو یدر تماماین آفت 

این  و بهبودي مشاهده نگردید. به دنبال خسارت

حشرات  تیجمع شیحضور و افزا امکانآفت، 

تواند یخوار وجود دارد که مخوار و چوبپوست

  را تسریع نماید. حذف درختان شمشاد روند 

 توصیه ترویجی

ترین آفت عنوان خطرناكبهپره شمشاد شب

شمشاد در ایران، منجر به نابودي بسیاري از 

هـاي شمشاد هیرکـانی شده است. رویشگاه

 یبه تمام یعدم امکان دسترس لیاز قب یمشکالت

ی، و اجتماع یطیمحستیالحظات زـم، اـهشگاهیرو

از  هادـدم امکان استفـجامعه و ع یدم آگاهـع

این رخداد ناگوار نقش  در ییایمیش هايکشحشره

  .اندموثري داشته

برگی کامل درختان شمشاد و پیامدهاي بی

هاي شمشاد، موجب اختالل عالوه بر مرگ رویشگاه

ی شمال کشور رکانیه هايجنگل ستمیدر اکوس

(فرسایش خاك و تغییرات فون جانوري و فلور 
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گیاهی) گردید. براي کاهش خسارت این آفت و 

هاي سالم و همچنین احیاي تداوم بقاي رویشگاه

  شود: زده موارد زیر پیشنهاد می مناطق خسارت

ي گونه زینتی هانظارت بر نقل و انتقال نهال )1

  تواند منجر به انتقال آفت شود.شمشاد که می

انتخاب سطوح کوچک شمشاد و با آلودگی کم   )2

پاشی ترکیبات هاي محلولو حفظ آنها با روش

  ارگانیک، گیاهی و یا بیولوژیک

هـاي شمشـاد بــا زادآوري انتخاب رویشگـاه )3

  عنوان یک توده سالمحداکثري و حفظ آن به

هاي دست کاشت شمشاد در ایجاد توده )4

هاي کل منابع هاي رهاشده ادارهنهالستان

  طبیعی در ناحیه هیرکانی

بذرگیري درختان شمشاد و نگهداري بذر در  )5

  ها براي حفظ ذخایر ژنتیکیسردخانه

پرورش نهال با استفاده از بذر و قلمه و  )6

  جنگلکاري

 هايهاي خسارت دیده در رویشگاهقطع پایه )7

ها و مراقبت از ازي بوتهسجهت جوان کوچک

  آنها 

  

  
  هاي انجیلی و ممرزآمیخته با گونههاي تخریب زیرآشکوب شمشاد در توده - 5شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  



  12                                              2/ شماره 1/ دوره 1398هاي هیرکانی / سال برداري جنگلمجله ترویجی حفاظت و بهره

 

  منابع

و  Cydalima perspectalisخـوار شمشـاد   پـره بـرگ  . نشـریه معرفـی شـب   1398دوست، ا. بابایی، م.، مافی، ش. و وطن

  ص. 11هاي مقابله با آن. مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، روش

 Compsiluraگـس  . م1397، ي. آهنگران، س.ن. و خالقی تروجنی ، ا.،گیالسیان، م.، ، فراشیانی، م.صالحیفراهانی، م.، 

concinnata(Meigen)شمشادپره ید شبئ، پارازیتوCydalima perspectalis (Walker) ، فصلنامه حمایت از ایران .

  .102-106): 1( 16ها و مراتع ایران. و حفاظت جنگل

Christine, N., Roger G., Sandquist, E., Crawford, R., Terrence, J.F., Griswold, T., Hammond, P., Ingham, 
E., James. S., Johannes, E.J., Johnson, J., Kemp, W.P., LaBonte, J., Lattin, J.D., McIver, J., 
McMillin, J., John D., Moser, J., Ross. D, Schowalter, T., Tepedino, V. and Wagner, M.R. 2001. 
Invertebrates of the Columbia River Basin Assessment Area. General Technical Report PNW-GTR-
512.  

Kautz, M., Meddens, A., Hall, R.J. and Arneth, A. 2016. Biotic disturbances in Northern Hemisphere 
forests- a synthesis of recent data, uncertainties and implications for forest monitoring and modelling. 
Global Ecology and Biogeography, 26 (5): 533-552. 

Lierop, P.V., Lindquist, E., Sathyapala, S. and Franceschini, G. 2015. Global forest area disturbance from 
fire, insect pests, diseases and severe weather events. Forest Ecology and Management, 352: 78-88. 

Mally, R. and Nuss, M. 2010. Phylogeny and nomenclature of the box tree moth, Cydalima perspectalis 
(Walker, 1859) comb. n., which was recently introducedinto Europe (Lepidoptera: Pyraloidea: 
Crambidae: Spilomelinae). European Journal of Entomology, 107: 393-400. 

Nacambo, S., Leuthardt, F.L.G., Wan, H., Li, H., Haye, T., Baur, B., Weiss, R.M. and Kenis, M. 2014. 
Development characteristics of the box-tree moth Cydalimaperspectalisand its potential distribution 
in Europe Journal of Applied Entomology, 138 (1-2): 14-26. 

Szekely, L. 2011. Cydalima perspectalis (Walker, 1859), a new species for the Romanian fauna 
(Lepidoptera: Crambidae: Spilomelinae). Uletin de Infor are Entooloica, 22 (3-4): 73-77. 

 

 

 

  


